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Abstrakt 
 

Práce se zabývá histori í českého osídlení Kazachstánu od odchodu krajanů 

z českých zemí v polovině 19. století, přes jejich pobyt na Ukrajině a v Besarábii 

aţ po návrat jejich potomků do České republiky. Zároveň popisuje proces 

přesídlení a následnou integraci krajanů v České republice. Prostřednictvím 

dotazníkového šetření hledá důvody odchodu krajanů z Kazachstánu a hodnotí 

úspěšnost jejich integrace. 

 

Abstract 
 

The history of the Czech Diaspora settlement of Kazakhstan is the main topic of 

this thesis. It starts in the first half of the 19th century describing the Diaspora 

first move from the Czech lands through its temporary stay in Ukraine and 

Bessarabia till return of some of its descendants back to the Czech Republic. 

The procedure of resettlement has been described including the follow up 

integration process in the Czech Republic. Using the pooling questionnaire data 

has been collected and evaluated on reasons behind the exodus of Czech 

Diaspora from Kazakhstan as well as the quality of its reintegration into the 

Czech society. 
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1. Úvod 

 

Předloţená bakalářská práce si klade za cíl popsat aspekty integrace 

komunity českých krajanů přesídlených z Kazachstánu. Sekundárním cílem 

práce je popsat hlavní integrační strategie uplatněné v komunitě a úspěšnost 

integrace přesídlenců v České republice. Práce si také klade za cíl zmapovat 

českou menšinu v Kazachstánu, její historii od vzniku na počátku 20. století aţ 

do jejího zániku po přesídlení do České republiky na počátku 21. století. 

Otázkou je, jaké důvody vedly krajany k rozhodnutí opustit Kazachstán 

a přestěhovat se do České republiky a do jaké míry byla motivací tohoto 

rozhodnutí nabídka pomoci ze strany českého státu. A s tím nedílně spojená 

otázka, jak úspěšná je integrace přesídlených krajanů v České republice. 

  

Odpovědi na základní dvě otázky se práce pokusí najít v následujících 

několika kapitolách. První dvě kapitoly tvoří Úvod a rozbor pramenů 

a metodologie práce. Třetí kapitola Historie českého osídlení v Kazachstánu si 

klade za cíl vytvořit historický kontext celé práce, jelikoţ formování a ţivot české 

menšiny v Kazachstánu má značná specifika, která mohou být do jisté míry 

i jedním z faktorů ovlivňujících rozhodnuté krajanů přesídlit „zpět“ do České 

republiky.  

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, je přesídlování krajanů velmi specifickou formou 

řízené imigrace. Vzhledem k tomu, ţe v historii České republiky a před tím 

i Československa je moţné zachytit několik přesídlovacích akcí, má čtvrtá 

kapitola Historie návratu krajanů do ČR za cíl podchytit jednotlivá přesídlení 

a vytvořit tak technický kontext této práce. Na toto přímo navazuje další, 

v pořadí pátá, kapitola Přesídlení krajanů z Kazachstánu, která si klade za cíl 

vysvětlit principy a důvody přesídlení krajanské komunity z Kazachstánu. V této 

kapitole je uvedeno nejenom kdy a jakým způsobem byla jednotlivá přesídlení 

realizována, ale i důvody, které vedly krajany k rozhodnutí opustit Kazachstán. 

 

Popis technické stránky přesídlení krajanů z Kazachstánu uzavírá šestá 

kapitola Legislativní rámec přesídlení. První část práce uzavírá kapitola sedmá, 

Srovnání přesídlovacích programů zaměřených na komunitu z Kazachstánu, 

která srovnává postupy a technické změny v programu přesídlení v průběhu 

času.  

 

Druhá část práce začínající osmou kapitolou Integrace přesídlenců se 

zabývá integrační fází, vč. vysvětlení samotného pojmu integrace a popisem 

hlavních integračních strategií, které byly v cílové komunitě identifikovány. 

Devátá kapitola přináší informace o provedeném terénním výzkumu 

a dotazníkovém šetření vč. zhodnocení jejich výsledků. 
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Téma bakalářské práce jsem si vybral především z toho důvodu, ţe se 

jedná o problematiku, které se věnuji jiţ od roku 1997 a do jisté míry jsem 

i spolutvůrcem programu přesídlení krajanů. Zároveň toto téma povaţuji za 

významné, jelikoţ jeho analýza můţe přinést doporučení, jak v budoucnu 

přistupovat ke krajanské otázce, především k problematice návratu krajanů do 

České republiky. 

 

 

2. Rozbor pramenů a metodologie práce 

 

2.1. Rozbor pramenů 

 

Práce se opírá o primární i sekundární zdroje, nicméně je třeba konstatovat, 

ţe převaţují zdroje sekundární. 

 

Z primárních zdrojů se práce opírá především o ustanovení zákona 

o pobytu cizinců1 a o vybraná usnesení vlády2, která vytvořila legislativní rámec 

přesídlování krajanů z Kazachstánu do České republiky. Samostatnou kapitolou 

jsou materiály vzniklé činností krajanských komunit. V  současné době není 

známo, ţe by se zachovala nebo byla dostupná kronika českého osídlení 

Kazachstánu, nicméně k dispozici je nepublikovaný text, který sepsal Jan 

Římovský podle vyprávění krajanů v letech 1933-1940 v době svého 

učitelského působení na České škole v Novohradě v Besarábii. Text je 

záznamem výpovědí pamětníků, kteří patřili k původním vystěhovalcům z Čech 

a jejichţ přímí potomci byli účastníky přesídlení do ČR na konci 20.  století3.  

 

Dalším důleţitým zdrojem je i šetření provedené přímo v komunitě 

přesídlených krajanů. Za vyuţití jednoduchého dotazníku bylo osloveno, 

písemně, či osobně, celkem 35 krajanských rodin. Výsledkem jsou informace 

od 27 rodin, zastoupených vţdy hlavou rodiny, tedy tím členem, jehoţ slovo 

bylo, podle vlastního názoru rodiny, stěţejní při rozhodování o přesídlení do 

ČR. Oslovené rodiny přesídlily do České republiky v různých letech, coţ mimo 

jiné obnáší i odlišnou míru pomoci státu, která jim byla poskytnuta.  

 

Téma českých komunit v zahraničí je v odborné literatuře hojně 

zpracováno. Většina prací se zabývá českými menšinami z antropologického, 

etnologického či historického hlediska. Nejčastějším zaměřením relevantních 

odborných prací je vznik českých menšin, tedy otázky vystěhovalectví, vývoj 

a fungování českých komunit v jejich stávajícím prostředí.  

                                                 
1
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na územ í České republiky. 

2
 zejm. Usnesení vlády ČR č. 72 ze dne 17.01.1996  

3 Římovský, Jan. tzv. Kronika stěhování k rajanů z Čech.  Holuboie: Nepublikovaný rukopis, 
1. pol. 20. století.  
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Otázkami českého osídlení v zahraničí se zabývali jiţ prvorepublikoví 

autoři, např. JUDr. Jan Auerhan, v jehoţ pracích se objevují první relevantní 

informace o českých krajanských komunitách v carském Rusku, jako např. ve 

studii České osady v Tauridské gubernii4, nebo České osady na Volyni, na 

Krymu a na Kavkaze5. Z předválečných prací je zajímavé připomenout 

i nepublikovanou disertační práci Konstantina A. Puškareviče Čechi v Rosii 

(Očerki po Istrii immigracii)6. Novodobé práce zaměřené na české komunity 

v zahraničí byly často publikovány jako menší studie ve sbornících a odborných 

periodicích. Značná část studií byla publikována v časopise zaměřeném na 

problematiku českých menšin Češi v cizině vydávaném Etnologickým ústavem 

Akademie věd ČR. Není smysluplné  uvádět zde seznam všech prací 

publikovaných v tomto periodiku, za všechny snad zmíním pouze řadu prací Ivy 

Heroldové a Mileny Secké, které se zabývaly českými komunitami v Rumunsku 

a jihovýchodní Evropě7. Řada autorů se v rámci časopisu Češi v cizině 

zabývala i krajanskými komunitami v bývalém Sovětském svazu. Pro účely této 

práce jsou asi nejvýznamnějšími práce Jaroslava Vaculíka, Heleny Dluhošové, 

či Nadi Valáškové8, které se obě zabývaly i sledováním krajanů navrátivších se 

po roce 1989 do Československa, resp. později do České republiky. Podobně 

významné jsou i studie publikované v časopise Český lid vydávaném 

Etnologickým ústavem Akademie věd ČR. Za zmínku v této souvislosti stojí 

řada prací Zdeňka Uherka a jeho kolegů zaměřených specificky na komunity 

v Bělorusku a Kazachstánu a jejich přesídlování do České republiky9.  

 

Z kniţních publikací jsou pro tuto práci relevantní především práce 

Jaroslava Vaculíka zabývající se českou komunitou ve Volyňské gubernii, jejím 

vznikem, její existencí a v neposlední řadě i přesídlením jejích příslušníků zpět 

do České republiky na konci 40. let 20. století10. Vaculíkovy práce jsou 

nezbytné k získání přehledu o historii usídlování českých exulantů v carském 

Rusku, nicméně z hlediska přesídlování a  integrace krajanské komunity 

z Kazachstánu se jedná o doplňující zdroj informací. Oproti tomu práce týmu 

                                                 
4
 Auerhan, Jan. „České osady v Tauridské gubernii.“ Sborník  menšinový. Praha, 1914. 41-44. 

5 
Auerhan, Jan. České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze.  Praha: Dr. A. Hajn, 1920.

 

6
 Puškarevič, K. A. Čechi v Rosii (Očerk i po istorii immigracii). Praha: Nepublikovaný strojopis, 

EÚ AV ČR, fond J. Polívky, sig. 183, 1. pol. 20. století.  
7
 srov. Heroldová, Iva. „Vystěhovalectví do Jihovýchodní Evropy.“; Secká, Milena. „Češi 

v Rumunsku.“ V Češi v cizině, sv. 9, EU AV ČR, Praha 1996  
8
 srov. Vaculík, Jaroslav. „K postavení Čechů na Ukrajině ve 20. a 30. letech.“;  Valášková, 

Naďa. „Počátky adaptačního procesu přesídlenců z Černobylské oblasti v Československu.“  
a Dluhošová, Helena. „Stav etnicity přesídlenců z Ukrajiny v předreemigračním období.“ Češi 
v cizině, sv. 6. Praha: ÚEF ČSAV, 1992.   
9
 srov. Uherek, Zdeněk. „Češi z Běloruska.“ Český lid, sv. 84. Praha: EÚ AV ČR, 1997  

a Uherek, Zdeněk. „Potomci Českých emigrantů v Kazachstánu.“ Český lid, sv. 86. Praha: EÚ 
AV ČR, 1999.  
10

 srov. Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I., II. a III.  Sdruţení Čechů z Volyně a jejich 
přátel, 1997, 1998, 2001;  Vaculík, Jaroslav. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních 
krajanů. Brno: Masarykova univerzita, 2002 a Vaculík, Jaroslav. Poválečná repatriace 

československých tzv. přemístěných osob . Brno: Masarykova univerzita, 2004  
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etnologů z Etnologického ústavu Akademie věd ČR pod vedením PhDr.  Zdeňka 

Uherka, které se zabývají i přesídlováním a  následnou integrací českých 

krajanů z Ukrajiny, Běloruska a v neposlední řadě komunity z Kazachstánu11, 

lze povaţovat za velmi významný zdroj, jelikoţ čerpají z terénních výzkumů 

realizovaných přímo v komunitách, jichţ se přesídlování s asistencí státu 

v posledních dvaceti letech přímo dotýkalo. Dále tato práce čerpá z některých 

publikací a sborníků a to ve většině případů spojených s pracovníky či 

spolupracovníky Etnologického ústavu Akademie věd ČR, ale i vzniklých 

činností krajanských organizací a jejich členů12.  

 

Dalšími relevantními zdroji jsou práce zabývající se otázkami integrace 

cizinců v České republice. Samostatných studií zabývajících se integrací 

přesídlených krajanů není mnoho, nicméně problematika integrace cizinců 

v obecné rovině je často zpracovávaným tématem. Mimo řadu absolventských 

prací vznikajících na většině vysokých škol v ČR se tímto tématem 

systematicky zabývají pracovníci Etnologického ústavu Akademie věd ČR, 

výzkumníci z týmu Doc. Dušana Drbohlava z Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy, ale i odborníci pracující v neziskovém sektoru a orgány státní správy 

i samospráv. V tomto oboru vznikla řada studií, které zůstaly nepublikovány, 

nicméně jejich odborná úroveň je velmi vysoká 13.  

 

Závěrem je zde třeba uvést, ţe otázkami integrace přesídlených krajanů se 

zabývají i některé absolventské práce obhájené na vysokých školách. Z této 

oblasti je třeba zmínit především zajímavou diplomovou práci Mgr. Milana 

Hrozínka Krajané přesídlení do ČR a jejich adaptace v novém prostředí14 

obhájenou v Brně v roce 2009 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Institutu 

mezioborových studií Brno. Jedná se o velmi kvalitní práci, která vychází 

z většiny dostupných, pro toto téma relevantních, zdrojů15. Empirická část 

Hrozínkovy diplomové práce je zaloţena na výsledcích dotazníkového šetření 

a kvalitativních rozhovorech. Počet oslovených respondentů je však niţší neţ 

v této bakalářské práci. Zároveň je vybraný vzorek respondentů omezen na 

přesídlence, kteří do České republiky přicestovali v roce 2007 v rámci 

                                                 
11

 srov. Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi 

z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: EÚ AV ČR, 2003  a Uherek, 
Zdeněk a kol. Aliens or One’s Own People. Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech 
Republic. Praha: EÚ AV ČR, 1997  
12

 např.: Gajdoš, Marián (ed.). Čo dala – vzala našim rodákom optácia. Prešov: EXCO, s.r.o., 
2002  
13

 srov. Kolektiv autorů AV ČR. Integrace cizinců na území ČR. 2003. 

http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 (přístup získán 25. 04.2011) a Uherek, Zdeněk. 
Analýza efektivnosti Státního integračního programu.  Praha: Nepublikovaná studie pro 
Ministerstvo vnitra ČR, EÚ AV ČR, 2006  
14

 Hrozínek, Milan. Krajané přes ídlení do ČR a jejich adaptace v novém prostředí.  Brno: 
Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS, IMS Brno, 2009  
15

 Mgr. Hrozínek vychází, mimo jiné, z publikovaných i z některých nepublikovaných materiálů 

autora této bakalářské práce.  
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dokončení přesídlení a nevypovídá tak o postojích celé krajanské komunity, 

která se utvářela za různých podmínek v průběhu 13 let.  

 

 

2.2. Metodologie práce 

 

2.2.1. Koncept migrace 

 

Migrace je fenomén, který lze posuzovat z řady hledisek. Přesídlení krajanů 

je samo o sobě velmi specifickým nástrojem řízené migrace, který nepatří mezi 

běţně uţívané nástroje řízení migrace. Co se týče krajanských komunit jiných 

států, je častým přístupem zjednodušení jejich přistěhování do země, resp. 

jejich zvýhodnění při legalizaci pobytu a to buď při povolování pobytu v reţimu 

cizineckém, coţ vyuţívá např. Spolková republika Německo, Slovensko nebo 

Polsko, či přímo formou udělování státního občanství, coţ je strategie, kterou 

vyuţívá např. Izrael, či Maďarsko. Mezi státy, které mají zájem o návrat svých 

krajanů z exilu je i Kazachstán, který aktivně vyzývá své krajany 

tzv. „oralmany“16, k návratu přesto, ţe jejich integrace, především v oblasti 

zařazení na trh práce, je často komplikovaná17. 

 

Migrace jako taková je velmi široké téma, kterým se zabývá celá řada knih, 

učebnic, či studií, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Tímto 

tématem se zabývá řada akademických pracovišť, ale i odborníků z nevládního 

sektoru18. 

 

Primárně lze migraci rozdělit podle směru migračního proudu, tedy na 

imigraci a emigraci. Dále je moţno pouţít k dělení hledisko dobrovolnosti, tedy 

otázku, zda se jedná o migraci dobrovolnou, nebo nucenou. Dalším kritériem 

pro dělení jsou tzv. push a pull faktory, tedy motivace, která vede člověka 

k rozhodnutí migrovat. Push faktor je vnímán jako souhrn okolností a událostí 

v zemi původu migranta, které jej přimějí k  rozhodnutí opustit zemi. Na druhou 

stranu pull faktor reprezentuje situaci v cílové zemi, která vede migranta 

                                                 
16

 Rusky: Оралманы, Kazašsky: Оралмандар – navrátilci do Kazachstánu po jeho 

osamostatnění v roce 1991, především z okolních států (Ruská federace, Mongolsko, Čína,  
Uzbekistán, Kyrgyzstán, ale i z Íránu, Afghánistánu, či Pákistánu. 
17

 srov. Diener, Alexander C. „The Settlement of the Returning Kazakh Diaspora: Practicaly 

Choice, and the Nationalization of Social Space.“ V Migration, Homeland, and belonging in 
Eurasia, autor: C. J. Buckley a B. A. Ruble (eds.), 265-304. Washington D. C., (USA): Woodrow 
Wilson Center Press, 2008 
18

 srov. Drbohlav, Dušan, a Zdeněk Uherek. „Reflexe migračních teorií.“ V Geografie - Sborník 
České geografické společnosti, roč. 112, č.2, 125-141. Praha: Česká geografická společnost, 
2007; Petersen, William. „A General Typology of Migration.“ V American Sociological Review, 

vol. 23, No. 3, Jun, 256-266. Washington, D. C. (USA): American Sociological Association, 
1958 a Černík, Jan. „Aktivní nábor kvalifikované síly: Kanadské bodování přistěhovalců, ale 
i české státní správy na kluzišti mezinárodní migrace.“ Multikulturní centrum Praha. 2003.  

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2150721 (přístup z ískán 10.04.2011) 
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k výběru konkrétní země. Z hlediska push faktoru můţeme migraci rozdělit na 

řadu podskupin, z nichţ nejvýznamnější jsou ekonomická migrace a uprchlictví.  

 

Dělení podle pull faktoru je velice sloţité, jelikoţ výběr cílové země je velmi 

individuální záleţitostí. Pro uprchlíky rozhodující se v situaci, kdy push faktorem 

je snaha zachránit si ţivot, je pull faktorem nepochybně stabilní, bezpečná 

situace v přijímací zemi. Na druhou stranu pro ekonomického migranta, jehoţ 

push faktorem je špatná ekonomická situace v zemi původu, je pull faktorem 

moţnost většího výdělku a snazšího zajištění svých potřeb. 

 

Krajanskou migraci je z tohoto hlediska moţno označit jako dobrovolnou 

ekonomickou imigraci. Přičemţ push faktorem přesídlenců z Kazachstánu byla 

jednak nedobrá ekonomická situace v zemi původu, ale i narůstající napětí mezi 

etnickými Kazachy a nekazašským obyvatelstvem. Výběr cílové země byl ve 

srovnání s ostatními imigranty specifický. Pull faktorem českých krajanů byl 

mimo lepší ekonomické situace i pocit přináleţitosti k českému národu, coţ je 

faktor, který nemotivuje jiné imigranty neţ české krajany. Silným pull faktorem 

byla i aktivní role státu, který vytvořil přesídlovaným krajanům mimořádně 

výhodné podmínky a to od podpory při zajištění povolení trvalého pobytu na 

počátku 90. let, aţ po zajištění letecké přepravy pro poslední skupinu 

přesídlenců v roce 2007. 

 

 

2.2.2. Metodologie 

 

Pro vytvoření kontextu práce zahrnuje exkurs do historie českého osídlení 

Kazachstánu. Zároveň popisuje aspekty přesídlení krajanů včetně popisu 

metodiky přesídlení a jejích proměn v průběhu času. V práci jsou za pomoci 

terénního výzkumu a dotazníkového šetření popsány nejvýznamnější okolnosti 

– push a pull faktory, které vedly krajany k  rozhodnutí opustit Kazachstán 

a přestěhovat se do České republiky, včetně podchycení důvodů, které vedly 

část přesídlenců k rozhodnutí vystěhovat se nejprve do Ruska a aţ poté do ČR.  

 

Práce je zaloţena z části na komparaci literatury a relevantních zdrojů, 

coţ pomůţe vytvořit především historický kontext existence krajanské komunity 

a popis procesu přesídlení. Zároveň je vyuţíváno deduktivní metody, a to 

především při vytváření závěrečných doporučení, která vycházejí z porovnání 

změn v technologii přesídlení. Závěry a doporučení vyvozovaná z výsledků 

dotazníkového šetření jsou naopak objektem induktivního uvaţování, jelikoţ se 

neopírají o výpovědi dostatečně významného počtu přesídlenců a nelze je tak 

povaţovat za absolutní obraz komunity. Vzhledem ke struktuře práce není 

moţné zúţit metodologii pouze na jeden či dva přístupy, neboť práce je členěna 

do tří rovin, a to roviny historické, tedy vytvoření historického povědomí 

o problematice, k čemuţ je nejvhodnější metoda komparativní, roviny 
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teoretické, vycházející především z primárních zdrojů (legislativa apod.), jíţ lze 

hodnotit deduktivně, neboť zde lze pracovat s jednoznačnými fakty. Třetí 

rovinou je empirická část, jejíţ výsledky však nejsou absolutní výpovědí celé 

komunity, tudíţ je nejvhodnější je interpretovat právě induktivní metodou 

směřující k zobecnění zjištěných dat. 

 

Empirická část práce zahrnuje výsledky terénního výzkumu, který byl 

realizován formou zúčastněného pozorování a semistrukturovaných rozhovorů 

s pěti rodinami přesídlenců. Dále je zaloţen na dotazníkovém šetření, v jehoţ 

rámci bylo elektronickou cestou osloveno celkem 30 rodin přesídlenců 

z Kazachstánu, které přišly do České republiky v odlišných skupinách v letech 

1994 - 2007. Vzhledem k tomu, ţe celkově bylo do přesídlovacích akcí 

zaměřených na českou komunitu v Kazachstánu zahrnuto 24919 rodin, 

reprezentují data získaná šetřením 10,84% komunity. Rodinný klíč byl zvolen ze 

dvou důvodů. Jedním z nich je fakt, ţe komunita, bez započtení krajanů, kteří 

do ní přibyli aţ po přesídlení do ČR, čítá bezmála 1.000 osob, coţ je takové 

mnoţství, které je jenom těţko moţné obsáhnout. Zároveň však byl vzat 

v úvahu i fakt, ţe krajané se do přesídlení zapojovali jako celé rodiny a  jednalo 

se tak o kolektivní rozhodování, které bylo vţdy završeno konečným 

rozhodnutím „hlavy“ rodiny, tudíţ i dotazníkové šetření bylo takto nastaveno 

a instrukcí pro respondenty bylo: Vyplní „hlava“ rodiny, přičemţ v širším 

instrukčním aparátu bylo zdůrazněno, ţe by odpověď měl poskytnout ten člen 

domácnosti, jehoţ slovo bylo při rozhodování rodiny konečné. 

 

Dotazníková data byla zpracována ve spolupráci s výzkumnou agenturou 

MillwardBrown Czech Republic, s. r. o. ve statistickém programu SPSS. 

 

 

3. Historie českého osídlení v  Kazachstánu 

 

3.1. Vystěhovalectví z českých zemí 

 

České krajanské komunity ve světě můţeme rozdělit do několika skupin, 

které se, podle pouţitých hodnotících kritéri í, vzájemně prolínají. Hlavním 

kritériem je vţdy lokalita, kde krajané ţijí a od toho se odvíjející i ţivotní úroveň. 

Dále můţeme posuzovat důvody, které vedly krajany k odchodu ze země, 

přičemţ toto kritérium je nedílně svázáno i s dobou vystěhování.  

 

České krajanské komunity lze najít doslova na celém světě. Ministerstvo 

zahraničních věcí České republiky vede registr krajanských spolků, v němţ jsou 

registrovány organizace, nebo alespoň kontakty s krajany v Severní i Jiţní 

                                                 
19

 201 rodin se přistěhovalo v rámci první etapy v letech 1994 – 2001. Zbylých 48 rodin bylo 

zapojeno do přesídlení v roce 2007. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR  
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Americe, v Austrálii, Africe, na Blízkém východě, v Jiţní i Jihovýchodní Asii, 

v asijské části bývalého SSSR a především v celé Evropě.  

 

Oblasti, kde krajané ţijí, jsou úzce spjaty s dobou, kdy krajané opouštěli  

vlast i s důvody, proč tak činili. Důvody, které vedly krajany k odchodu z vlasti, 

se v průběhu doby značně proměňovaly. Jako počátek vystěhovalectví z Čech 

je vhodné pouţít dobu pobělohorskou, tedy 1. polovinu 17. století, kdy je 

prvotním impulsem násilná rekatolizace území Čech, tedy důvody odchodu – 

push faktor – jsou jednoznačně náboţenské, tyto přetrvávají aţ do 19. století. 

Další vlny vystěhovalectví v 18. a posléze 19. století byly většinou spojeny 

s národním obrozením a odchodem politicky pronásledovaných osob. 

Ve 20. století vedly k odchodu do exilu nejčastěji válečné události I. a II. 

světové války a  stejně jako v 19. století se objevily politické důvody, tentokrát 

spojené s nástupem socialismu. Kromě vystěhovalectví spojeného s různými 

formami útlaku byly, především od 19. století, nevýraznějším push faktorem 

českého vystěhovalectví ekonomické příčiny.  

 

Vrchol hospodářské migrace nastal v druhé polovině 19. století, přičemţ 

hlavní proud migrantů směřoval do USA a v rámci vnitřního přesídlování i do 

některých oblastí Rakousko-Uherska, především do Rumunska, a na území 

pozdější Jugoslávie. Ekonomickým důvodům 19. století vévodil nedostatek 

volné zemědělské půdy a pracovních příleţitostí. Většina tehdejších emigrantů 

odcházela do USA či zemí západní Evropy (např. do Francie). V  roce 1861 byly 

v Rusku vytvořeny lepší podmínky pro imigraci, neboť bylo zrušeno nevolnictví. 

Tato skutečnost, ve spojení s  faktem, ţe v USA ve stejném roce začala čtyři 

roky trvající občanská válka, způsobila nárůst zájmu českých exulantů 

o usídlení na východ od českých zemí – v carském Rusku20. Učitel Jan 

Římovský21 zachytil vzpomínky pamětníků slovy: „V letech padesátých 

a šedesátých minulého století [tj. 19. století, pozn. autor], probudil se ve 

východních Čechách vystěhovalecký ruch tak mocně, že četné rodiny opouštěly 

vlast ubírajíce se v několika hromadných výpravách na Rus, v naději na hojnost 

plodné půdy v řídko obydlených krajích šíré Rusi, která umožnila by jim lehčí 

výživu a zaopatření svých dětí.“22 Kromě ekonomického hlediska však řadu lidí 

motivovala k volbě cesty na východ i podpora vystěhovalectví ze strany 

                                                 
20

 Valášková, Naďa. „Češi v Rusku.“ Češi v cizině, sv. 9. Praha: EÚ AV ČR, 1996. 26-47 
21

 Jan Římovský, působil jako smluvní učitel na české škole v Novohradě (Holuboie) v Besarábii 

(dnešní Moldávie) od roku 1933 do roku 1940. V září 1940 byl násilím evakuován a zadrţován 
v internačním táboře v Bavorsku. Po propuštění se vrátil do Československa, kde strávil  zbytek 
ţivota. V době svého působení v Novohradu sepsal podle vyprávění krajanů tzv. kroniku, v níţ  

zachytil vystěhování českých krajanů na jiţní Ukrajinu a do Moldávie. Rukopis nebyl nikdy 
publikován. 
22

 Římovský, Jan. tzv. Kronika stěhování k rajanů z Čech. Holuboie: Nepublikovaný rukopis, 

1. pol. 20. století 
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předních českých obrozenců, kteří v rámci myšlenky panslavismu23 agitovali pro 

vystěhovávání do slovanského prostředí na místo odlivu Slovanů do USA.  

 

Největší vystěhovalecká vlna směřovala do Volyňské gubernie, tedy na 

území, které se v současnosti nalézá na Ukrajinském území. Některé skupiny 

vystěhovalců se vydaly aţ do jiţních oblastí Ruska, na území dnešní jiţní 

Ukrajiny či na severní Kavkaz. Na počátku 60. let 19. století se několik desítek 

Čechů rozhodlo odjet za prací na Krym, kde po skončení Krymské války24 

území opustila řada obyvatel, zejména Tataři, v důsledku čehoţ tamní statkáři 

neměli dostatek pracovních sil. Jak píše Auerhan, kdyţ se Češi neshodli se 

svými zaměstnavateli na pracovních a ţivotních podmínkách, zchudlí a bez 

prostředků, poţádali carské úřady o povolení usídlit se a o příděl státní půdy. 

V letech 1863 a 1864 jim byla přidělena půda v Perekopském újezdě 

v Tauridské gubernii25. Příliv českých osadníků do této oblasti pokračoval, aţ 

v roce 1867 dosáhnul počtu 1045 Čechů26.  

 

 

3.2. Česká menšina na Ukrajině 

 

V průběhu druhé poloviny 19. století se velmi dynamicky rozvíjely 

především české komunity ve Volyňské gubernii. Situace tam ţijících českých 

krajanů byla však výrazně odlišná od krajanů na jihovýchodě Ukrajiny, neboť ve 

Volyňské oblasti panovaly podmínky podobné situaci v Rakousko-Uhersku, 

tudíţ i čeští krajané zde nalezli lepší uplatnění. Vystěhovalci z Čech se často 

usazovali ve městech (Lvov, Luck, Dubno, Rovno, Ţitomír) a zároveň se 

uplatňovali mimo zemědělství i v průmyslu a obchodu. Podle některých zdrojů 

ţilo ve druhé polovině 19. století ve Volyňské gubernii více neţ 15 tisíc Čechů. 

Hlavními obţivnými aktivitami Čechů na Volyni bylo zemědělství, dále však 

i provozování pivovarů, mlýnů a dalších průmyslových podniků27. Na rozdíl od 

české menšiny na jihovýchodě Ukrajiny, udrţovali Češi na Volyni čilé kontakty 

s Čechami, a po I. světové válce i s Československem28. 

                                                 
23

 Slovanské obrození, které se začalo projevovat v polovině 19. století, jehoţ myšlenkou bylo 
osvobození slovanských národů z  područí neslovanských vlád. Typicky v rámci Rakousko- 
Uherska či Osmanské říše. Myšlenka panslavismu se objevuje ve filosofii, literatuře, ale 

i v lidové tvorbě. V extrémním pojet í byla tato myšlenka spojována s  vytvořením velkého 
slovanského národa, resp. státu. 
24

 Krymská válka (1853-1856) – konflikt mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, především 

o přístup ke Středozemnímu moři, která se v roce 1854 změnila v celoevropský konflikt po 
zapojení se Francie a Velké Británie do bojů proti Rusku. Válka byla ukončena v březnu 1856 
podpisem tzv. Paříţské smlouvy. 
25

 Auerhan, Jan. „České osady v Tauridské gubernii.“ Sborník  menšinový. Praha, 1914. 41-44 
26

 Puškarevič, K. A. Čechi v Rosii (Očerk i po istorii immigracii).  Praha: Nepublikovaný strojopis, 
EÚ AV ČR, fond J. Polívky, sig. 183, 1. pol. 20. století  
27

 srov.  VACULÍK, J.: Dějiny volyňských Čechů I., II. a III.  Sdruţení Čechů z Volyně a jejich 
přátel, 1997, 1998, 2001 
28

 např. Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II. Praha: Sdruţení Čechů z Volyně a jejich 

přátel, 1998 
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České osady na jihovýchodní Ukrajině, zvláště na Krymu, jsou z hlediska 

přesídlení krajanů na konci 20. století nejvýznamnějšími lokalitami na dnešní 

Ukrajině. Právě do této oblasti směřoval významný proud českých 

vystěhovalců, kteří zde v polovině 19. století zaloţili, na místě původních 

tatarských obcí, nové české osady Bohemku29, Alexandrovku30 a Tábor, která 

se jako jediná nedochovala.31 Krymské osady se velmi rychle zalidňovaly, takţe 

jiţ v roce 1862 začal být značný nedostatek volné půdy, jelikoţ veškerá 

přidělená státní půda jiţ byla rozdělena. Z toho důvodu byla krajanům vládou 

činěna nabídka poskytnutí nových přídělů půdy. Takto, jak jiţ by lo uvedeno 

výše, byly vyuţity příděly půdy v Tauridské gubernii, cca 19 km od Melitopole, 

kde zaloţili obec Čechohrad.32 Tato obec, pod názvem Novhorodkivka, existuje 

do současnosti a patří k  nejlépe prosperujícím českým osadám na Ukrajině.  

 

Přestoţe obec Čechohrad byla prosperující lokalitou jiţ v počátcích, její 

kapacita byla omezená a v relativně krátké době se musela potýkat 

s podobnými problémy jako krymské obce.  Přelidněnost vedla k řadě ţádostí 

adresovaných krajanů o další a dlaní půdu, nicméně nabízené pozemky (např. 

u Chersonu a Feodosie na Krymu). Někteří krajané se v té době odstěhovali na 

Kavkaz, kde se usadili nedaleko města Majkop.  

 

 

3.3. Češi v Besarábii 

 

Rozšíření chudoby v Čechohradu vedlo k tomu, ţe se řada českých rodin 

z obce rozhodla odejít, přestoţe údajně byla zvaţována i moţnost návratu do 

Čech, nakonec krajané tuto myšlenku opustili s vědomím, ţe by po návratu byli 

ekonomicky stejně slabí jako na Ukrajině. Učitel Římovský ve svých zápiscích 

z vyprávění pamětníků píše, ţe: „V Melitopolu na trzích byli Čechové dobře 

známi a často přicházel k nim v trhu mladý, pečlivě ustrojený Rus, který vždy 

vlídně s každým rozmlouval a vyptával se na poměry v české osadě. Byl to syn 

velkostatkáře Štěpán Romaněnko z Besarábie, který trávil pět let v Melitopolu 

pod policejním dozorem za účastenství v nihilistickém hnutí, jeho bratr advokát 

Jerasim odbýval si trest v Turkestánu. Když uslyšel stížnosti Čechů, že se jim 

valně nedaří a že hodlají opustiti Čechohrad, nabídl jim, aby se uchýlili na 

panství jeho otce v Tatar - Baurči v Besarábii33, kde jeho otec má veliký dvůr 

                                                 
29

 Dnes existuje pod názvem Lobanovo, ačkoliv ţelezniční zastávka je stále označena 

„Богемка“ (http://www.jankoy.org.ua/page.php?al=lobanovo&ratings=1). Obec je někdy mezi 
krajany označována jako Krymská Bohemka, aby byla odlišena od obce Bohemka 
v Nikolajevské oblasti na Ukrajině.  
30

 Obec Alexandrovka na Krymu stále existuje, nicméně jiţ není majoritně č eská. V obci je 
rozlehlá budova kostela zbudovaného českou menšinou, jehoţ věţ, podle vyprávění obyvatel 
obce, byla strţena tankem na přímý rozkaz J. V. Stalina.  
31

 Římovský, Jan. tzv. Kronika stěhování k rajanů z Čech. Holuboie: Nepublikovaný rukopis, 
1. pol. 20. století 
32

 Tamtéţ 
33

 Dnes obec Tatarešti, raionul Cahul, Moldavie  

http://www.jankoy.org.ua/page.php?al=lobanovo&ratings=1
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a rozsáhlé pozemky a mile rád jim odprodá levně tolik dobré půdy, kolik si jen 

budou přáti.“34 K nabízenému obchodu došlo a čeští krajané zaloţili u Cahulu 

obec Novohrad, která pod názvem Holuboie existuje dosud.  

 

O vzniku Novohradu, včetně toho, co vedlo krajany k tomuto rozhodnutí, 

existují relativně přesné informace, které se zachovaly v tzv. kronice učitele 

Římovského, nicméně jiné prameny se v tomto směru nedochovaly, nebo 

nejsou dostupné. Ústní tradice, která se v krajanské komunitě udrţovala, 

s sebou nesla fantaskní vyprávění, jako například vzpomínky paní L. O., která 

se jiţ narodila v Kazachstánu, nicméně vzpomínala na vyprávěné svého 

dědečka, který patřil k zakladatelům Novohradu. Podle jejího vyprávění se 

museli krajané potýkat s krajinou, kde „rostly duby, které ani deset chlapů 

neobjalo, žily zde divé ženy a trojhlavé zmije.“35 I přes velmi sloţité začátky, 

které byly spojené s velkou chudobou a těţkostmi, jak zaznamenal Římovský, 

podařilo se Čechům vybudovat prosperující obec, která přeţi la veškeré ústrky, 

počínaje podvodným jednáním Romaněnkových synů, přes neúrodnost kraje aţ 

po to, ţe se obec, spolu s  celou oblastí, stala po I. světové válce součástí 

Rumunska, posléze Sovětského svazu a v současné době se nalézá 

v moldavském pohraničí. Současná česká komunita v obci je velmi oslabena 

individuální migrací do České republiky, nicméně i přes to v obci stále funguje 

krajanský ţivot reprezentovaný nejvíce dechovou kapelou, která vystupuje 

s repertoárem českých písní. V současné době je hlavní obţivnou aktivitou 

krajanů zemědělství, především pěstování vinné révy a její zpracování 

v místním vinařském podniku v Tatarešti. 

 

 

3.4. Česká komunita v Kazachstánu 

 

V úvodu této podkapitoly je nutno uvést, ţe pojednává-li tato práce 

o českých krajanech v Kazachstánu, je tím míněna česká menšina 

v Aktjubinské oblasti, tedy v severozápadním Kazachstánu. Důvodem je 

skutečnost, ţe na konci 20. století to bylo jediné kompaktní české osídlení 

v Kazachstánu a  zároveň to byla komunita, na níţ byly zaměřeny aktivity 

spojené s přesídlováním do České republiky. Je známo, ţe v Kazachstánu 

existovaly i další české komunity, nicméně v době přesídlování jiţ neexistovaly, 

nebo s nimi neexistoval ţádný kontakt, např. obec Borjatinka v Akmolinské 

oblasti36. V úvahu jsou brány pouze krajanské komunity, které mají historický 

základ, práce neuvaţuje o krajanech, kteří v zemi ţijí dlouhodobě, nicméně jsou 

občany ČR (např. zaměstnanci místních firem) ani např. s manţely místních 
                                                 
34

 Římovský, Jan. tzv. Kronika stěhování k rajanů z Čech. Holuboie: Nepublikovaný rukopis, 
1. pol. 20. století 
35

 Z vyprávění L. O. zaznamenané autorem v roce 1999 v obci Meščerjakovka, Soľ-Ilecký raj., 
Orenburská oblast, Rusko. 
36

  Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu 

a jejich přesídlení do České republiky. Praha: EÚ AV ČR, 2003, str. 28 (poznámka pod čarou) 
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občanů, kteří do Kazachstánu migrovali individuálně ve  druhé polovině 

20. století (pravděpodobně se jedná pouze o jednotlivce). Nicméně i v rámci 

přesídlení krajanů z Aktjubinské oblasti byla do programu zařazena jedna 

rodina pocházející z města Ţambyl37. Tato rodina nebyla v ţádném kontaktu 

s komunitou v Aktjubinské oblasti a o přesídlování se dozvěděla na 

Velvyslanectví ČR v Moskvě38.  

V Kazachstánu, tedy v Aktjubinské oblasti (viz výše), se čeští krajané 

objevili na počátku 20. století. Počátky českého osídlování Kazachstánu se do 

jisté míry zakládají na dohadech, jelikoţ se o této etapě krajanské historie 

nezachovaly ţádné relevantní doklady či vzpomínky. Krajanská komunita 

v Kazachstánu nevedla ţádnou kroniku a v době, kdy se stala předmětem 

seriózních výzkumů, jiţ neţil nikdo z přímých pamětníků. Jistotou je, ţe vznik 

českého osídlení Kazachstánu je datováno do období Stolypinských agrárníc h 

reforem39, jejichţ smyslem bylo umoţnění vlastnění půdy, která byla do té doby 

obhospodařována tzv. občinovým systémem, tedy na bázi společného uţívání 

carské půdy komunitou. Zavedení vlastnictví půdy mělo za cíl vytvořit vrstvu 

bohatých hospodářů, kteří by se stali oporou carského systému. 

 

Jisté je, ţe zdrojovou komunitou, z níţ se komunita v Kazachstánu vytvořila, 

byla obec Novohrad v Besarábii, odkud pocházela většina zakladatelů české 

obce Borodinovka. Spolu s těmito přistěhovalci se hned na počátku českého 

osídlení do Kazachstánu přistěhovali i krajané z ukrajinského Čechohradu. 

 

Podle vzpomínek, které se mezi krajany uchovávají ústní tradicí, se jejich 

předkové dozvěděli o nabídce volné půdy v Kazachstánu z novin. Důvodem, 

proč se rozhodli odejít z Novohradu, byla s největší pravděpodobností 

přelidněnost obce a nedostatek volné zemědělské půdy, která by mohla uţivit 

všechny krajany.  

 

Do Kazachstánu, konkrétně do Aktjubinska, nejprve přicestovala malá 

skupina, pravděpodobně tří zástupců krajanské komunity, kteří měli vybrat 

pozemky pro vybudování vesnice. Pozemky byly carskými úředníky rozděleny 

na jednotlivé rozsáhlé úseky, určené k zaloţení vesnic a k zemědělské kultivaci. 

Ve vyprávění krajanů se dochovala vzpomínka, ţe v roce 1911 vybrali tři 

zástupci české menšiny v doprovodu carského přidělence „učastok 28“ leţící 

cca 120 km od Aktjubinska. Z této doby se také dochovala vzpomínka na 

příjezd zbytku přesídlenců na místo. Nespokojenost krajanů s  vybraným místem 

byla údajně taková, ţe rozzlobené ţeny chtěly muţe odpovědné za výběr 

                                                 
37

 Ţambyl (Жамбыл), město rusky nazývané Dţambul (Джамбул), od roku 1997 nese jméno 
Taraz (Тараз), je oblastním (ekv. krajským) centrem Ţambylské oblasti na jihu Kazachstánu,  

sousedí s Kyrgyzstánem (http://www.gorodtaraz.kz/)  
38

 Informace na základě osobní znalosti autora z ískané v rámci realizace přesídlení této rodiny  
39

 STOLYPIN Pjotr Arkadijevič (1862-1911), v letech 1906-1911 ruský předseda vlády a ministr 

vnitra 

http://www.gorodtaraz.kz/
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lokality vykoupat, někdo říká utopit, v rybníce, který se nachází nedaleko obce, 

kterou zde krajané zaloţili.40 

 

Obec zaloţená v létě roku 1911 v Kazachstánu byla pojmenována 

Borodinovka. Výběr názvu byl proveden úředně a zůsta l obci zachován do 

90. let 20. století, kdy byla přejmenována na Dostych.41 Přestoţe z hlediska 

přesídlenců se v počátcích zdálo, ţe vybrané místo není vhodné pro usídlení, 

porovnáním s okolními obcemi a se znalostí podmínek ve středoasijské stepi se 

lokalita ukázala jako dobrá volba. Na místě vybraném pro vybudování obce byly 

jiţ v počátku dvě studny, dále zde je potok a nedaleko obce se nalézají dva 

menší rybníky. Dostatek vody se ukázal jako hlavní výhoda obce, která 

umoţnila českým krajanům vybudovat zde prosperující zemědělský podnik. 

Vesnice, kterou krajané vybudovali, se do dnešní doby značně vymyká 

místnímu standardu. Vzhledem k dostatku vody měli čeští obyvatelé vesnice 

moţnost pěstovat stromy, vč. ovocných [obrázek č. 3]. Zároveň byl v obci 

vypěstován rozsáhlý park a ovocný sad. Vzhledem k  tomu, ţe všechny okolní 

obce (např. Ševčenko, Bolgarka, Pereljubovka) jsou téměř bez stromů, suché 

a mimořádně prašné, ukazuje se, ţe česká volba „pozemku 28“ byla v rámci 

moţností dobrá. Češi v Borodinovce, která byla domovem i pro příslušníky 

jiných národů, ţili aţ do konce 80. let 20. století relativně bez problémů. V  obci 

byl obchod, škola, poliklinika, fungovalo pravidelné autobusové spojení do 

města atd. Místní zemědělské druţstvo Druţba bylo velmi prosperující 

a zaměstnávalo bezmála všechny obyvatele obce. Česká komunita 

v Borodinovce byla aţ na výjimky endogamní, coţ umoţnilo udrţení povědomí 

o českém původu a uţívání českého jazyka aţ do současnosti. 

 

Češi v  Borodinovce byli základem krajanské komunity v Kazachstánu, řada 

krajanů ţila i mimo tuto obec. Hlavním důvodem byla migrace z Borodinovky do 

okolních měst, ke které docházelo především od 60. let 20. století. Důvodem 

bylo především stěhování za vzděláním a prací. Takto se velká část české 

komunity přesunula do krajského města Aktjubinska, nicméně řada krajanů ţila 

i v dalších městech, např. v Těmiru, Ken-Kijaku či Šubarkuduku.  

 

Historicky měla krajanská komunita v Kazachstánu, mimo Borodinovku, 

další, ačkoliv početně méně významný, zdroj. Stalo se jím násilné vysídlení 

několika českých rodin z moldavského Novohradu ve 40. letech 20. století. 

Pamětníci této události stále ţijí42 a z jejich vyprávění je zřejmé, ţe po zabrání 

Besarábie Sovětským svazem v roce 1940 bylo v roce 1941 přibliţně 7 českých 

rodin z Novohradu „rozkulačeno“, coţ s sebou neslo označení hospodářů za 
                                                 
40

  Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu 
a jejich přesídlení do České republiky. Praha: EÚ AV ČR, 2003 str. 24 
41

 V sovětské éře se pro označení obce neoficiálně uţívalo jméno zde zřízeného kolchozu – 
Druţba (Дружба). Kazašský název Dostych (Достых) vzniknul prostým překladem tohoto 
názvu. Nicméně ruskojazyčné obyvatelstvo i nadále uţívá označení Borodinovka.  
42

 Např. manţelé Barbara B. a Anatolij P., ţijící od roku 1993 v Praze  
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kulaky a následná perzekuce jejich rodin. Podle vzpomínek pamětníků byli muţi 

zastřeleni a zbytek rodin byl deportován do Kazachstánu. Shodou okolností byly 

české rodiny deportovány do města Martuk v Kazachstánu, kde se ocitly 

v dosahu české menšiny. Přestoţe byli všichni deportovaní krajané pod 

dozorem NKVD aţ do roku 1956, podařilo se jim udrţovat styk s českou 

menšinou a s její pomocí přeţít a následně se stát její integrální součástí.  

 

Migrací krajanů z Borodinovky se v komunitě zvětšoval podíl krajanů ţijících 

mimo tuto původní komunitu. Přestoţe vesnice a v ní ţijící krajané zůstali aţ do 

konce existence krajanské komunity jejím srdcem, největší mnoţství krajanů 

ţilo v místním oblastním centru - městě Aktjubinsku. Důvodem migrace 

z Borodinovky bylo především vzdělání a práce. Přestoţe, minimálně do 

počátku 90. let 20. století, byla Borodinovka velmi prosperující obcí, její 

odlehlost a závislost na zemědělské výrobě vedla řadu krajanů k rozhodnutí 

odejít do města, či v případě krajanů studujících mimo obec, kde byla pouze 

11letá škola, k rozhodnutí nevrátit se trvale do svého rodiště. 

 

 

4. Historie návratu krajanů do ČR 

 

Návrat krajanů do České republiky, resp. do Československa, probíhá jiţ od 

první poloviny 20. století. Hlavní část krajanů z celého světa se do „staré vlasti“ 

vrací zcela samostatně bez větší pozornosti státu či médií. Mimo to však 

v období po druhé světové válce proběhlo několik státem organizovaných akcí, 

které v několika vlnách umoţnily hromadný návrat krajanů.  

 

První poválečné, státem organizované přesídlení krajanů proběhlo na konci 

40. let 20. století, konkrétně v letech 1947 – 1950. V této době do 

Československa přesídli ly desetitisíce krajanů z Ukrajiny, Rumunska, 

Jugoslávie, Bulharska, Maďarska či Francie, přičemţ většina z krajanů, 

přesídlených do Čech a na Moravu byla usídlena v pohraničních a sudetských 

oblastech, kde se uvolnilo značné mnoţství usedlostí po odsunu Němců. 

V rámci této přesídlovací akce se do Československa vrátilo více neţ 33tis. 

krajanů z Volyňské gubernie, kteří získali, na základě dohody mezi 

Československem a Sovětským svazem43, moţnost přijmout československé 

občanství a přesídlit do ČSR. Tato dohoda byla zajímavá svou reciprocitou, 

tedy faktem, ţe i českoslovenští občané ruské, ukrajinské a běloruské 

národnosti dostali moţnost „optovat“ pro sovětské státní občanství a přesídlit do 

SSSR, konkrétně do Rovenské a Volyňské (Lucké) oblasti Ukrajinské SSR44.  

 

                                                 
43

 Dohoda o právu opce a vzájemného přesídlení uzavřená mezi vládami ČSR a SSSR dne 
10.07.1946 
44

 Vaculík, Jaroslav. „Souvislosti reemigrace volyňských Čechů a přesídlení slovenských 

Rusínů.“ Čo dala-vzala našim rodákom optácia. Prešov: EXCO, s. r. o., 2002. 19-24 
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Druhá přesídlovací akce zaměřená na české krajany proběhla v letech 1991 

– 1993 kdy český stát pomohl přestěhovat, v rámci humanitární evakuace, 

přibliţně 2.000 krajanů z Ukrajiny a Běloruska, z oblastí, které byly postiţeny 

v roce 1986 černobylskou jadernou havárií. Tito krajané byli ubytováni 

v několika lokalitách, které byly z velké části tvořeny rekonstruovanými objekty 

po odsunuté sovětské armádě. 

 

Třetí přesídlovací akce proběhla v letech 1994 – 2007, přičemţ její první 

hlavní část probíhala v letech 1994-2001 a dokončení tohoto přesídlení 

proběhlo v roce 2007. V této době, za pomoci státu, přesídlili krajané 

z Kazachstánu, Ruska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Moldávie. Přestoţe 

účastníky přesídlení byli občané několika postsovětských republik, jednalo se 

o homogenní skupinu krajanů náleţejících k české komunitě v Aktjubinské 

oblasti Kazachstánu. Tato akce probíhala v nejdelším časovém úseku, přesto 

bylo v jejím průběhu přesídleno nejméně krajanů. Důvodem je skutečnost, ţe 

tato akce nebyla hromadná, ale byla zaloţena na přísně individuálním základě 

a byla zaměřena na konkrétní, relativně malou, krajanskou komunitu.  

 

 

5. Přesídlení krajanů z Kazachstánu 

 

5.1. Obecný rámec přesídlení 

 

V roce 1993, kdy byla zahájena jednání o přesídlení krajanů 

z Kazachstánu, ţilo v Aktjubinské oblasti na severozápadě této bývalé třetí 

největší svazové republiky přibliţně 1.000 potomků vystěhovalců z českých 

zemí45, coţ zahrnovalo osoby s  tzv. prokázaným českým původem46 i rodinné 

příslušníky jiných národností. Tato komunita byla lokalizována především 

v Aktjubinsku47 [obrázek č. 4] a v Borodinovce. Česká komunita v té době byla 

relativně silná, byla tvořena významným počtem krajanů, kteří v běţné 

komunikaci vyuţívali český jazyk. Z ekonomického hlediska byla česká menšina 

schopna vyuţívat vlastních zdrojů (především na základě rodinných vazeb) 

a čelit tak probíhajícímu ekonomickému úpadku Kazachstánu. Nabídku 

přesídlení do České republiky, která zahrnovala zajištění bydlení, zaměstnání 

a povolení trvalého pobytu v ČR, vyuţilo celkem 755 osob.48 

 

Dokončení přesídlení v roce 2007 vycházelo ze zcela jiných podmínek. 

Důsledkem přesídlení první skupiny krajanů byla komunita oslabena na cca 200 

                                                 
45

 V letech 1994 – 2001 přesídlilo do ČR 755 krajanů a v roce 2007 dalších 157, celkem tedy 
912 krajanů jenom v řadách přesídlenců 
46

 Usnesení vlády ČR č. 72 ze dne 17.01.1996  
47

 Ақтөбе [Aqtöbe], Rus.: Aktjubinsk (Актюбинск) je centrem Aktjubinské oblasti 
v severozápadním Kazachstánu. Město má cca 300 obyvatel  
48

 Dymeš, Pavel. Zpráva o krajanech ve vybraných vzdálených a ohrožených teriroriích.  Praha: 

Nepublikovaný rukopis, 1999  
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členů, kteří ţili převáţně v Aktjubinsku49. Díky prohlubujícímu se úpadku 

ekonomiky země byla situace krajanů komplikovanější neţ u první skupiny. 

V krajanské komunitě panovala téměř 100% nezaměstnanost. Vzhledem 

k tomu nabídku na přesídlení vyuţila většina zbývajících krajanů. Přesídleno 

bylo přesně 157 osob50. 

 

Situace krajanské komunity se v období mezi prvním a druhým přesídlením, 

tedy mezi lety 2001 a 2007, výrazně proměnila. Výrazný vliv na oslabení 

komunity, na ztrátu její soběstačnosti i na ztrátu postavení mezi ostatními 

menšinami mělo bezpochyby vystěhování první skupiny krajanů. Problémem 

však nebyl samotný odjezd, ale i struktura první přesídlené skup iny, kterou 

tvořilo aktivní jádro české menšiny, tedy rodiny aktivně se podílející na 

udrţování národních tradic a jazyka a  do jisté míry i intelektuální i ekonomická 

elita komunity. Z toho důvodu bylo přesídlení zbývajících krajanů organizačně 

náročnější, jelikoţ zbývající krajané byli nejenom ekonomicky slabší, ale 

i výrazně pasivnější.51 

 

Pro srovnání výchozí situace – push faktoru – přesídlení realizovaného 

v 90. letech 20. století a dokončení přesídlování v roce 2007 není k dispozici 

dostatek relevantních informací, jelikoţ v Kazachstánu neproběhnul do roku 

1998 ţádný terénní výzkum a nikdy zde neproběhnul výzkum, který by byl 

speciálně zaměřený na identifikaci důvodů, které vedly krajany k  odchodu ze 

země. Nedochovaly se ani ţádné záznamy o mapování situace krajanské 

komunity, byť formou cestovní zprávy, které by bylo provedeno osobami 

odpovědnými za přípravu přesídlení na počátku 90. let 20. století. Proto je v této 

práci uvedena pouze situace zjištěná v roce 2006, při přípravě přesídlení 

posledních krajanů z Kazachstánu. Situace krajanské komunity v 90. letech 

20. století je popsána pouze na základě vzpomínek pamětníků a záznamů 

a vzpomínek autora, který v té době komunitu opakovaně navštívi l.  

 

 

5.2. Situace krajanů v 90. letech 20. století 

 

Jak bylo uvedeno výše, o situaci krajanů v době před zahájením 

přesídlování do České republiky, tedy na počátku 90. let 20. století, nejsou 

k dispozici ţádné relevantní informace. Ze vzpomínek pamětníků a pozorování 

příleţitostných návštěvníků komunity je moţno vytvořit následující, velmi 

přibliţný, obraz. 

 
                                                 
49

 V Borodinovce v té době ţilo pouze 12 českých krajanů  
50

 Dymeš, Pavel. Souhrnná informace pro ministra vnitra o realizaci přesídlení k rajanů 

z Kazachstánu. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra, 2008  
51

 V rámci příprav,  i při hodnocení přesídlení v ČR se opakovala informace od řady krajanů, ţe 
kdyby museli do přesídlení investovat tolik peněz a energie jako první skupina, nepřesídlilo by  

se zdaleka tolik lidí.  
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V první řadě je třeba rozdělit komunitu na krajany ţijící v Borodinovce a na 

ostatní, převáţně ţi jící v Aktjubinsku. Důvod je prozaický: česká komunita 

v Borodinovce ţila v prostředí, kde, ač netvořila majoritu obce52, nebyla 

v postavení nevýznamné menšiny. Vzhledem k historii obce i faktu, ţe Češi 

patřili mezi vůdčí osobnosti obce, vč. pozic ve vedení místního zemědělského 

podniku, vedení obce a školy, bylo jejich postavení velmi silné. I postavení 

češtiny bylo výjimečné, jelikoţ v obci češtinu ovládala i řada obyvatel, kteří 

nepatři li k české menšině, včetně etnických Kazachů. Je moţno říci, ţe ještě 

v 90. letech 20. století fungovala čeština jako lingua franca Borodinovky.53 

Naproti tomu v Aktjubinsku, či jiných městech a obcích, byli čeští krajané 

početně nevýznamnou součástí ruskojazyčné populace a prostor pro uchování,  

či rozvíjení, českého jazyka a kultury byl minimální. Výsledkem byla situace, 

kdy mimo Borodinovku byla aktivní znalost českého jazyka zcela minimální. 

 

Je pravdou, ţe v roce 1991 vzniknul v Aktjubinsku český krajanský spolek 

nazvaný Kulturně-osvětové centrum Čechů Aktjubinské oblasti, který sdruţoval 

a zastřešoval českou menšinu54 [Obrázek č. 1], nicméně aktivity tohoto 

sdruţení byly omezeny na povinnou účast na festivalech národnostních menšin 

v Aktjubinsku, jako např. v roce 1993 na slavnostech menšinových kultur, kde 

sdruţení vystoupilo s programem nazvaným Oblastní svátek české lidové 

tvořivosti55 a na poskytování informací a logistické podpory organizátorům 

přesídlení.  

 

Push faktorem, který vedl krajany k rozhodnutí opustit Kazachstán, byla 

především jejich ekonomická situace, která se však spojovala s pocitem 

ohrožení a to jednak fyzického ohroţení, které pociťovalo ruskojazyčné 

obyvatelstvo ze strany kazašské majority, tak i ohroţení vlastní identity, které se 

projevovalo především stále sloţitějšími podmínkami pro uchování vlastního 

jazyka. Zatímco fyzické ohroţení podle výpovědí pamětníků pociťovali 

především lidé ve větších městech, ztrátu svého jazykového prostředí pociťovali 

více krajané v Borodinovce. 

 

V roce 1997 přesáhla nezaměstnanost v Kazachstánu 20%56, coţ mělo 

primární dopad na nekazašské obyvatelstvo ve městech. Na venkově se tato 

                                                 
52

 V roce 1998 tvořila cca 20% obyvatelstva obce (viz Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, 
Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. 

Praha: EÚ AV ČR, 2003, str. 28)  
53

 V roce 1997, v rámci své návštěvy Borodinovky se autor setkal se situací, kdy  místní Kazach 
a Ukrajinec vedli pracovní spor v českém jazyce. Podle vyprávění pamětníků byla taková 

situace v obci zcela běţná. 
54

 V souladu se stanovami se členem spolku mohl stát nejenom krajan, ale i tzv. přítel české 
menšiny (viz zřizovací listiny spolku – osobní archiv autora), nicméně v praxi se to omezovalo 

pouze na rodinné příslušníky jiných národností  
55

 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu 
a jejich přesídlení do České republiky. Praha: EÚ AV ČR, 2003, str. 115 
56

 Tamtéţ, str.29 
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situace projevovala podobně, nicméně přímé ohroţení krajané v Borodinovce 

pociťovali méně neţ jejich příbuzní ve městě, jelikoţ tam, kde krajané 

např. v Aktjubinsku dostávali od zaměstnavatelů pouze bezcenné dluţní úpisy, 

tam krajané ve vesnici mohli část mzdy inkasovat v naturáli ích. Vzhledem 

k tomu, ţe krajané v Borodinovce, mimo práce v zemědělském podniku 

disponovali i vlastním hospodářstvím, měli moţnost sebe a své rodiny 

zabezpečit. Na druhou stranu měli krajané ve větších městech moţnost 

vyuţívat školní výuky svých dětí v ruském jazyce, zatímco např. v Borodinovce 

nebyla jiţ v roce 1999 ruskojazyčná 1. třída v místní jedenáctiletce otevřena a 

výuka probíhala výhradně v jazyce kazašském (ve vyšších ročnících došlo ke 

sloučení tříd apod.)57. Obava o budoucnost dětí, jejich vzdělání a uchování 

jazyka vedla v první polovině 90. let 20. století, před zahájením přesídlení do 

České republiky, k odchodu 20 rodin z Borodinovky do obce Meščerjakovka58 

v Rusku [obrázek č. 5], odkud poté v letech 2000/2001 krajané přesídlili do 

České republiky [obrázek č. 2]. 

 

Situace se krajanů se v průběhu přesídlování, v letech 1994-2001, výrazně 

proměňovala, nejenom v závislosti na změnách v ekonomice Kazachstánu 

a v místní společnosti, ale i v závislosti na jejich úbytku. Mezi prvními odešly 

z Kazachstánu rodiny, které cítily nejsilnější pouto s Českou republikou. 

Jednalo se o typické české rody Chalupníků, Hiblů (původně východočeské 

příjmení Hýbl), Samků atd. Tyto rodiny často odcházely i přes to, ţe se jim po 

ekonomické stránce nevedlo špatně (jednalo se především o rodiny 

z Borodinovky) a to do té míry, ţe první roky po přesídlení pro ně často 

znamenaly ekonomický propad, který krajané museli překonat. Jednalo se tedy 

o aktivní a tzv. ţivotaschopné rodiny, jejichţ odchod výrazně oslabil krajanskou 

komunitu - nejenom početně. 

 

 

5.3. Situace krajanů před závěrečným přesídlením  

 

Krajanská komunita v Kazachstánu čítala, podle odhadů Ministerstva vnitra 

ČR, v roce 2006 cca 170 osob59. Zájem o přesídlení projevilo 46 rodin 

především z  Aktjubinska a jeho okolí. V  Borodinovce ţily v té době pouze tři 

krajanské rodiny, které však nejevily o přesídlení velký zájem. Důvodem byl 

především pokročilý věk a špatný zdravotní stav některých členů těchto rodin. 

Přesto se někteří do seznamu zájemců o přesídlení, který zpracovalo vedení 

krajanského spolku, zapsali jako „nerozhodnutí“. 

 
                                                 
57

 Tamtéţ, str. 106 
58

 obec Meščerjakovka (Rus.: село Мещеряковка), Soľ-Ilecký rajon, Orenburská oblast, Rusko 

(http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=205174)  
59

 Celkem bylo v oficiálním seznamu ţadatelů o přesídlení, který byl Ministerstvu vnitra 
předloţen krajanským spolkem, uvedeno 163 osob, které měly zájem o přesídlení, nebo nebyly 

rozhodnuty, nicméně předpokládáno bylo, ţe tento počet ještě vzroste.  

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=205174
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Analýzou informací a seznamů poskytnutých krajanským spolkem bylo 

orientačně zjištěno, ţe v krajanské komunitě tvoři li většinu mladí lidé a lidé 

v produktivním věku. Tato charakteristika dala komunitě značný integrační 

potenciál. Většina krajanů, kteří měli práci, pracovala v méně kvalifikovaných 

profesích, tudíţ existoval předpoklad, ţe v ČR najdou pracovní uplatnění. 

 

Co se týče vzdělání krajanů, z analýzy vyplynulo, s  přihlédnutím k faktu, ţe 

řada lidí své vzdělání neuvedla, ţe celkem 45% krajanů má minimálně 

středoškolské, nebo vyšší vzdělání. Celkem 17% krajanů studovalo na 

nejrůznějších stupních škol. Mezi osoby, u kterých nebylo evidováno vzdělání, 

tato skupina tvoři la 39%, byly započteny také předškolní děti.60 

 

Při rozhovorech s krajany v roce 2006 byla zjištěna řada problémů, které je 

motivovaly k úvahám o přesídlení do České republiky. Často zmiňovaným 

problémem, který se sice dotýkal většiny obyvatelstva, byl katastrofický stav 

zdravotnictví, který přímo ohroţoval lidské ţivoty. Z výpovědí řady krajanů, 

učiněných nezávisle na sobě, bylo zjištěno, ţe od pacientů bylo 

např. vyţadováno zakoupení veškerého potřebného materiálu včetně 

ochranných pomůcek pro lékaře, dezinfekce, chirurgických nití apod. Lékařská 

péče byla dostupná pouze ve větších městech, zatímco v Borodinovce, která 

leţí 120 km od Aktjubinska61 a přibliţně 80 km od Šubarkuduku, bylo poskytnutí 

kvalitní lékařské péče téměř vyloučeno, jelikoţ v případě akutní potřeby nebyl 

způsob, jak pacienta dopravit k lékaři. 

 

Dalším deklarovaným problémem, který byl často zmiňován v souvislosti  

s obavami o budoucnost dětí, bylo uţívání kazašského jazyka. Přestoţe 

legislativa Kazachstánu zaručuje moţnost uţívat ruský jazyk v úředním styku 

i vzdělávání, v praxi se krajané, podle svých slov, často setkávali s  odmítáním 

komunikace v ruském jazyce a to i ve školách. Tento problém nebyl nikdy 

ověřen výzkumem, nicméně je pravdou, ţe stejné důvody uváděli krajané jiţ 

v 90. letech 20. století. 

 

 

5.4. Skutečný stav krajanské komunity přesídlené v roce 2007 

 

Informace v předchozí podkapitole vycházejí ze zjištění, která byla učiněna 

přímo v Kazachstánu v době před zahájením přesídlování. Po jeho zahájení 

v roce 2007 se profil krajanské komunity upřesnil a to jak v oblasti četnosti 

zájemců o přesídlení, tak i s ohledem na věkové spektrum apod. Následující 

                                                 
60

 Dymeš, Pavel. Zpráva ze zahraniční služení cesty. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra 
ČR, 2006 
61

 Za dobrých povětrnostních podmínek se jedná o cca 4 hodinovou cestu osobním 

automobilem 
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údaje vycházejí z materiálů Ministerstva vnitra České republiky, které vznikly 

v rámci přesídlení. 

 

V rámci programu podalo ţádost o přesídlení do ČR celkem 157 osob 

reprezentujících 48 rodin, které podle příbuzenského klíče tvořily 19 širších 

rodin tvořených samostatnými rodinami rodičů, jejich dětí, sourozenců a td. 

Převáţná většina krajanů, zařazených do přesídlovacího programu, byla 

státními příslušníky Kazachstánu (127 osob), ale zároveň byli do přesídlení 

zařazeni i rodinní příslušníci, kteří patří k této komunitě, ale z různých důvodů 

(nejčastěji kvůli odchodu za prací) se v minulosti stali občany Ruské federace 

(29 osob).  

 

Základním předpokladem pro přesídlení rodiny bylo prokázání českého 

původu alespoň u jednoho z manţelů. Český původ byl dokladován především 

potvrzením krajanského sdruţení – Kulturně osvětového centra Čechů 

Aktjubinské oblasti. Zároveň krajané k ţádosti o trvalý pobyt přikládali matriční 

dokumenty (rodné listy, úmrtní listy), nebo jiné dokumenty, z nichţ byl český 

původ patrný. Vzhledem k tomu, ţe Kazachstán stále uvádí v cestovních 

dokladech národnost drţitelů, má většina krajanů uvedenu českou národnost 

právě v cestovním pase. Další skutečností, ke které bylo přihlíţeno, byly 

příbuzenské vazby na krajany přesídlené do ČR v devadesátých letech 

20. století v rámci první vlny přesídlení z Kazachstánu. Toto kritérium lze 

povaţovat za velmi přesné, mimo to byla jedním z důvodů realizace tohoto 

programu snaha zmírnit následky rozdělení rodin, ke kterému došlo po 

skončení první vlny přesídlení.  

 

Ve srovnání věkového spektra krajanů, s přihlédnutím k jejich státní 

příslušnosti, je patrné, ţe mezi krajany s ruským občanstvím je největší počet 

osob v produktivním věku. Tato skutečnost je dána faktem, ţe nejsilnější 

motivací k odchodu z Kazachstánu byla pro tuto skupinu snaha najít adekvátní 

zaměstnání a zajistit budoucnost svých dětí. Dokladem toho bylo i významné 

zastoupení věkových skupin dětí a mladistvých. Další silnou motivací k  odchodu 

ze země bylo zajištění vzdělání. Krajané, kteří byli nuceni tuto situaci řešit, se 

často uchýlili do Ruska, kde bylo vzdělání poskytováno v ruském jazyce, který 

je krajanům bliţší neţ jazyk kazašský, který patří do skupiny turko-tatarských 

jazyků, a který se stále více, podle slov krajanů, prosazoval i ve školství.  

 

 

6. Legislativní rámec přesídlení 

 

Přesídlování krajanů bylo vţdy prováděno na základě zákona o pobytu 

cizinců a ad hoc připravovaných vládních usnesení. Zákon o pobytu cizinců 

vţdy nahlíţel na krajany stejně jako na ostatní cizince a nevytvářel pro tuto 

specifickou skupinu ţádné nadstandardní podmínky. Zvýhodnění krajanů oproti 



28 
 

ostatním cizincům vycházelo vţdy z usnesení vlády a v návaznosti na něj 

z vnitřních směrnic dotčených orgánů státní správy. Krajanům byl v rámci 

přesídlení povolen trvalý pobyt na území České republiky, coţ je postavilo do 

pozice srovnatelné s postavením občana ČR, s výjimkou práva volebního 

a moţnosti sluţby v ozbrojených sborech. 

 

I samotná definice krajana, která byla pro potřeby přesídlení vyuţita, je 

obsaţena pouze v usnesení vlády, konkrétně v preambuli usnesení vlády 

České republiky ze dne 17. ledna 1996 č. 72, o zásadách politiky vlády České 

republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem 

(krajanů) ţijících v zahraničí. V tomto dokumentu byl uţit termín cizinci 

s prokázaným českým původem (krajané), který se jako právní definice 

krajanství uţívá dodnes. 

 

Přesídlování první a druhé skupiny krajanů z Kazachstánu, tedy přesídlení 

v letech 1994-2001 a dokončení přesídlení v roce 2007, se řídila dvěma 

odlišnými zákony o pobytu cizinců. Zatímco přesídlení první skupiny krajanů 

bylo realizováno na základě zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území 

České a Slovenské Federativní Republiky, dokončení přesídlení v roce 2007 se 

řídilo jiţ zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

Tento rozdíl je zcela zásadní, jelikoţ zákon č. 123/1992 Sb. byl velmi liberální 

a jeho zneplatnění a uvedení do praxe nového zákona č. 326/1999 Sb., ke 

kterému došlo s platností od 1. ledna 2000, došlo, mimo jiné,  ke kolapsu 

prvního přesídlovacího programu a jeho následnému ukončení62. Tato práce 

není místem, kde by měla být provedena právní analýza tohoto problému, 

nicméně zjednodušeně lze říci, ţe hlavním problémem byla změna podmínek 

pro zajištění tzv. prostředků k pobytu, kdy v době platnosti zákona č. 123/1992 

Sb. byla tato podmínka splněna předloţením pracovního povolení vydaného 

úřadem práce, zákon č. 326/1999 Sb. tuto praxi změnil a vyţadoval doloţení 

finančních prostředků ve výši 72násobku ţivotního minima, kterou nebyli 

krajané schopni naplnit. Z tohoto důvodu byl v roce 2001 program přesídlení 

krajanů ukončen, resp. přerušen do doby, neţ se nalezne přijatelné řešení 

vzniklých problémů. 

 

Zákon č. 326/1999 Sb. se od doby svého vzniku mnohokrát změnil, nicméně  

nikdy v rámci novelizací nedošlo k  reflexi krajanské problematiky. Z tohoto 

důvodu nebyl program přesídlení obnoven a přesídlení krajanů probíhalo na 

čistě individuální a neformální bázi za pomoci rodinných příslušníků ţijících 

v ČR a přátel, kteří krajanům poskytovali ubytování a  finanční prostředky. 

Vzhledem ke značné finanční náročnosti, umocněné i zavedením vízového 

reţimu pro Kazachstán a Rusko, byla tato cesta pro řadu krajanů příliš 
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 Krajané, kteří přesídlili do ČR v roce 2000 a 2001 získali povolení k pobytu ještě na základě 

zákona 123/1992 Sb.  
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komplikovaná. Z toho důvodu v roce 2006 rozhodla vláda České republiky, ţe 

dokončení přesídlení krajanů z Kazachstánu je ve státním zájmu. Česká 

republika se tak přihlási la ke svému závazku pomoci krajanům z Kazachstánu, 

kteří neměli moţnost vyuţít první přesídlení z důvodu jeho předčasného 

ukončení, a rozhodla se napravit škody, které vznikly v souvislosti s tím, ţe byla 

přesídlena pouze část integrální komunity. Největším problémem, který 

ukončením přesídlovacího programu vzniknul, bylo zpřetrhání rodinných vazeb, 

a to i mezi blízkými příbuznými (sourozenci, rodiče a děti atd.)63. 

 

Z právního hlediska zjednodušilo prohlášení programu přesídlení krajanů za 

státní zájem proceduru povolování trvalého pobytu, nicméně i tak bylo 

nezbytné, aby krajané splnili řadu zákonných podmínek, mimo jiné doloţit 

bezúhonnost v ČR i zemi původu. Ministerstvo vnitra pro všechny přesídlence 

zajisti lo ubytování a v souladu s postupem schváleným usnesením vlády ze dne 

1. listopadu 2006 č. 1248 k Postupu při dokončení přesídlení osob 

s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu, zajistilo přesídleným 

krajanům, mimo ubytování také jazykové kurzy, vybavení poskytovaných bytů 

a asistenta, který je provázel prvními měsíci ţivota v ČR. 

 

Problémem, který přesídlení krajanů provázel od samého počátku, bylo 

hmotné zajištění osob, které dosáhly důchodového věku. Vzhledem k absenci 

smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kazachstánem, 

neměli krajané pobírající v Kazachstánu důchod nárok na jeho výplatu v České 

republice. Tento stav byl také příčinou rozhodnutí řady krajanů neopouštět 

Kazachstán. Z tohoto důvodu byl usnesením vlády č. 1248/2006 vytvořen 

systém, který jim zajistil výplatu náhrad důchodů. Postup, který je uveden jako 

část III. materiálu pro jednání vlády, jehoţ realizace byla tímto usnesením 

schválena, konkrétně stanoví, ţe: „Česká správa sociálního zabezpečení bude 

poskytovat osobám s prokázaným českým původem (krajanům) přesídleným 

z Kazachstánu na základě pozvání ČR (…) opakující se finanční příspěvek 

(náhradu důchodu nebo náhradu k důchodu)…“64. V praxi bylo toto ustanovení 

realizováno v souladu s přílohou Postupu, která však stanovila pravidla pro 

výplatu těchto periodických dávek tak přísně, ţe řada krajanů se díky této 

úpravě ocitla na hranici existenčního minima, jelikoţ jim byla přiznána 

opakovaná dávka ve výši minimálního důchodu bez započítání odpracovanýc h 

let, coţ odpovídá přibliţně 3tis. Kč měsíčně. 
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 Předkládací zpráva k usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2006 č. 1248, k Postupu při 
dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu  
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 Usnesení vlády č. 1248 ze dne 1. listopadu 2006 (část III.) 
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7. Srovnání přesídlovacích programů zaměřených na komunitu 

z Kazachstánu 

 

Kromě výchozích podmínek přesídlení krajanů z Kazachstánu se lišily 

i metody, které byly vyuţity při jejich transferu do České republiky. Přestoţe obě 

přesídlení byla spojena angaţovaností státu, zastoupeného Ministerstvem 

vnitra, technicky byla velmi odlišná. 

 

Transfer první skupiny krajanů byl ponechán čistě v jejich reţii. Jedinou 

podmínkou bylo, aby kaţdý počkal na pokyn z ČR, ţe je pro něj připraveno 

ubytování a má povolen pobyt65. Nikdy nepřijelo více neţ pět rodin najednou. 

Většina krajanů zvolila pro svůj přesun cestu vlakem, coţ bylo pochopitelně 

motivováno především cenou. Pro úplnost je třeba uvést, ţe se v průběhu 

přesídlení několik rodin rozhodlo vyuţít letecké přepravy, nicméně jednalo se 

pouze o tři rodiny, které ţily odtrţeně od zbytku komunity, a jejich ekonomická 

situace byla významně odlišná od ostatních. 

 

Druhá skupina krajanů přesídlená v roce 2007 měla, ve srovnání s první, 

technickou stránku přesídlení významně jednodušší. Vzhledem k  tomu, ţe na 

realizaci celé operace byl velmi omezený čas a zároveň bylo třeba počítat 

s jistou mírou pasivity a nízkou ekonomickou silou přesídlovaných krajanů, 

rozhodlo se Ministerstvo vnitra pro letecké přesídlení a poskytnutí kompletního 

servisu spojeného se zajištěním povolení k pobytu v ČR, zajištění bydlení, 

práce atd. Veškeré úřední záleţitosti byly s krajany vyřízeny přímo 

v Kazachstánu a jejich následný transfer byl proveden v rámci tří cest leteckého 

speciálu Armády ČR. Díky tomu bylo moţno realizovat celé přesídlení mezi 

červencem a říjnem roku 2007. 

 

V oblasti technického zabezpečení přesídlení se ukázalo, ţe organizačně 

jednodušší je zajistit přesídlení krajanů jednorázově tak, jak tomu bylo v roce 

2007, nicméně vţdy je nezbytné brát v úvahu četnost skupiny a moţnosti 

ubytování přesídlenců. Nevýhodou takového přesídlení je nízká míra zapojení 

přesídlovaných osob, která působí do jisté míry demotivačně. Zatímco z první 

skupiny přesídlené v letech 1994 aţ 2001 se trvale do Kazachstánu nevrátila 

ţádná rodina, v případě druhé skupiny tak učinily dokonce tři rodiny.66 

Z následných rozhovorů s přesídlenci se ukázalo, ţe někteří z nich, především 

ti, kteří se rozhodli pro návrat, uvaţovali o přesídlení tak, ţe kdyţ je to všechno 

zařízeno, tak se mohou přestěhovat tzv. na zkoušku. Tuto moţnost první 

skupina přesídlenců neměla, jelikoţ organizace jejich přesídlení a  samotná 

cesta spotřebovaly většinu finančních prostředků, vč. financí, které získali 

prodejem svého majetku.  
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 Podmínky pro povolení trvalého pobytu zajišťovala Společnost Člověk v tísni, o.p.s. 
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 Dymeš, Pavel. Souhrnná informace pro ministra vnitra o realizaci přesídlení k rajanů 

z Kazachstánu. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra, 2008  
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8. Integrace přesídlenců  

 

Problematika integrace cizinců je tématem mnoha článků, monografi í, 

konferencí i diskusí odborné i laické veřejnosti. Samotná definice pojmu 

integrace je problematická, jelikoţ různých definic je k dispozici řada. Obecně 

lze integraci chápat jako proces přidávání jednotlivých prvků nebo částí struktur 

do existujících systémů, se kterými se propojí a vytvoří celek. Jak uvádí 

socioloţka Tollarová v článku Integrace cizinců v Česku: Pluralita nebo 

asimilace? Promítají se do něj hodnoty sdílené přijímající společností, které 

určují jak podobu a  podmínky vnitřní soudrţnosti, tak způsoby, které jsou 

legitimní pro její změnu67.  Zjednodušeně lze říci, ţe integrace, ve smyslu 

integrace cizinců, je proces začleňování cizinců do majoritní společnosti, při 

němž cizinec přebírá část hodnot a pravidel majority, nicméně nezbavuje se 

nutně svých tradic, kterými může naopak obohatit přijímající společnost. 

Cílovým stavem integrace tedy není plné splynutí cizince s majoritou, ale 

interakce, rovnoprávná koexistence, mezi majoritou a cizincem. 

 

Česká republika se v období po roce 1990 začala potýkat s  fenoménem 

imigrace v měřítku, s jakým se od 50. let 20. století nesetkala. Počty cizinců 

začaly stoupat aţ do současného stavu, kdy v České republice ţije bezmála 

milion cizích státních příslušníků. Vzhledem k tradiční uzavřenosti české 

společnosti je jejich integrace značně komplikovaná. Ačkoliv integrace cizinců je 

tématem řady právních předpisů, z hlediska praxe Česká republika stále 

nerozhodla, zda chce integrovat cizince a jak. To je také jeden z důvodů, proč 

v České republice existuje několik integračních strategií, které jsou uplatňovány 

na různé skupiny cizinců, a to i přes to, ţe z hlediska pobytového statutu, tedy 

i práv a povinností na cizince kladených, se tyto skupiny prolínají, či přímo kryjí. 

Jedná se o cizince – občany Evropské unie, cizince z tzv. třetích zemí68 

a azylanty69. Tato schizofrenní situace se přímo dotýká i přesídlených krajanů, 

kteří jsou jednoznačně součástí skupiny cizinců z třetích zemí, nicméně jejich 

skupina je přijímána od počátku zcela specificky. 

 

Státní politika v oblasti integrace cizinců z třetích zemí se řídí usnesením 

vlády, kterým byla přijata Koncepce integrace cizinců na území České 

republiky70, která stanovuje jednotlivým resortům úkoly, jejichţ splněním by 

mělo být dosaţeno vytvoření vhodných podmínek pro integraci. Přestoţe toto 

usnesení má za úkol vytvořit obecný rámec integrace, ve skutečnosti se jedná 

především o proklamativní materiál, s  kterým se pojí jednou ročně vyhlašované 
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 Tollarová, Blanka. „Integrace cizinců v Česku: Pluralita, nebo asimilace?“ Biograf (39): 107 
odst., 2006. http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?c lanek=v3902 (přístup získán 
19.04.2011) 
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 Cizinců ze států mimo Evropskou unii  
69

 Osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu, v souladu s ustanoveními 
§§ 12-14, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 
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 Usnesení vlády č. 99 ze dne 9. února 2011  
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grantové programy jednotlivých zúčastněných ministerstev. Nicméně s ohledem 

na celkový rozpočet na aktivity spojené s koncepcí integrace cizinců, který pro 

rok 2011 představuje celkem 10 mil. Kč, které se rozdělují mezi čtyři 

ministerstva a statistický úřad, coţ velmi limituje moţnosti jednotlivých 

grantových programů. Z toho důvodu bylo přesídlování a integrace českých 

krajanů vţdy realizováno mimo tuto koncepci. Nejvýrazněji je to vidět právě na 

akci dokončení přesídlení v roce 2007, kdy příslušné usnesení vlády 

č. 1248/2006 řešilo i otázky důchodového zabezpečení přesídlenců 

 

Podobně jako integrace českých krajanů přesídlených s asistencí státu je 

samostatně řešena i integrace azylantů, pro něţ je na základě zmocnění 

daného zákonem o azylu vytvořen tzv. Státní integrační program, jehoţ 

podmínky jsou, jako je u integrace cizinců standardní, upraveny usnesením 

vlády. Tyto dvě skupiny cizinců mají mnoho společného, a to nejenom protoţe 

podmínky jejich integrace jsou nastaveny podobným způsobem, ale i tím, ţe 

je jim věnována větší péče státu a neziskového sektoru. Z tohoto důvodu je 

moţné i srovnávat průběh integrace těchto dvou skupin. Ze srovnání 

dlouhodobě vycházejí lépe přesídlení krajané, resp. krajané jako celek, coţ je 

jedním z důvodů, proč jsou krajané povaţováni za cizince s největším 

integračním potenciálem. Krajané jsou jedinou skupinou cizinců, která má 

maximální zájem na dokonalé integraci do společnosti, a často dobrovolně 

inklinuje i k asimilaci. Díky tomu, ţe krajanské komunity po celou dobu své 

existence udrţovaly národní zvyky a kulturu stejně jako český jazyk, je jejich 

potenciál k integraci jednoznačně nejvyšší ze všech ostatních imigrantů. 

Udrţování českého národního povědomí a tradic je také důvodem, proč krajané 

(nejenom účastníci přesídlovacích programů) povaţují od počátku Českou 

republiku za cílovou zemi. Právě vztah k České republice je pull faktorem, který 

velmi silně ovlivňuje integraci cizinců. 

 

Zatím co čeští krajané mají primární cíl migrace ovlivněný svým národním 

povědomím, cizinci z třetích zemí jsou motivováni k migraci zcela jinými 

hodnotami, v jejich případě je pull faktorem častěji ekonomické hledisko 

a přístup na trh práce, coţ v případě, ţe budou jinde podmínky nastaveny 

výhodněji, povede k jejich další migraci. Stejně tak u skupiny azylantů není pull 

faktorem vztah k ČR a snaha začlenit se do místí společnosti, ale nabídka 

bezpečného a ekonomicky stabilního prostředí pro ţivot. 

 

Přestoţe krajané jako skupina procházejí integračním procesem v České 

republice bez větších obtíţí, na individuální úrovni je proces integrace velmi 

odlišný. Krajané přesídlení do České republiky se bez problémů adaptovali na 

ţivot v novém prostředí a je moţno konstatovat, ţe po uplynutí několika let 

dosáhli jako komunita naprosté samostatnosti, většina krajanů našla 
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zaměstnání ve svých oborech a i přes to, ţe řada krajanů ţije v oblastech 

s vysokou nezaměstnaností, je míra nezaměstnanosti mezi krajany minimální71.  

 

Při sledování přesídlených krajanů jako jednotlivých rodin, je moţné 

vysledovat celou řadu integračních modelů, které krajané vyuţívají. Ve studii 

zpracované Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, v jejímţ rámci byla 

sledována první skupina přesídlených krajanů z Kazachstánu, byly 

identifikovány tři základní integrační strategie. Strategie rodinná je zaloţena na 

kladení důrazu na rodinu jako svébytnou společenskou jednotku. Rodina je 

ústředním prvkem, který se začleňuje do nové společnosti, přičemţ si nejprve 

vytváří síť sousedských vztahů uvnitř obce a současně hledá vazby do dalších 

občanských struktur. Naproti tomu strategie pracovní je charakterizována 

snahou integrovat se do společnosti prostřednictvím pracovního kolektivu. 

Krajané, kteří zvolili tuto strategii, tráví většinu času v zaměstnání, učí se od 

spolupracovníků česky, učí se jak „fungovat“ v novém prostředí, 

vč. nakupování, úředního styku apod. a včleňují se do společnosti po vzoru 

svých kolegů. Jako třetí byla identifikována strategie příbuzenská, která vychází 

ze skutečnosti, ţe všichni příslušníci komunity krajanů z Kazachstánu jsou bliţší 

či vzdálenější příbuzní. Krajané, kteří si zvolili tuto strategii, hledají své ukotvení 

mezi svými příbuznými a pro seznámení s  novým prostředím vyuţívají 

zkušenosti příbuzných krajanů. Tyto rodiny mají často tendenci najít si bydlení 

v jedné lokalitě72. Tyto integrační strategie lze vysledovat i u účastníků 

dokončení přesídlení v roce 2007, tudíţ je moţné vztáhnout tyto modely na 

celou komunitu přesídlenců z Kazachstánu, nicméně i přes to, ţe tyto tři 

strategie dominují, ve většině případů se jedná o jejich kombinaci, ve které 

pouze jedna ze strategií dominuje.  

 

Čeští přesídlenci z Kazachstánu nejsou výjimečným příkladem integrace 

jenom proto, ţe jsou k integraci motivováni, ale i tím, ţe ve většině případů 

dosáhli skutečné integrace, kdy jsou jako cizinci začleněni do majoritní 

společnosti, která je přijímá jako svou součást, nicméně stále si zachovávají 

celou řadu svých zvyků a tradic, které je společnost nenutí opouštět. Naopak 

často, především v menších sídlech, dochází i k ovlivňování majority, kdy 

v rámci sousedských vztahů příslušníci majority přejímají některé zvyky, které 

s sebou přinesli přesídlenci73. 
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 Dymeš, Pavel.  Informace o přesídlování k rajanů. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra 
ČR, 2004  
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 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu 
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9. Empirická část - dotazníkové šetření 

 

Komunita krajanů přesídlených z Kazachstánu čítá v současné době více 

neţ 1.000 osob, nicméně do samotného přesídlení bylo zapojeno celkem 942 

krajanů74 reprezentovaných 249 rodinami. 

 

 

9.1. Výběr respondentů  

 

Výběr respondentů byl proveden selektivní metodou tak, aby ve vzorku byli  

zastoupeni přesídlenci ze všech období přesídlení, tedy z počátku přesídlení 

v polovině 90. let, ukončení první přesídlovací akce v období okolo roku 2000 

a respondenti z období dokončení přesídlení v roce 2007.  

 

K základnímu vzorku přímo oslovených respondentů, který tvořil 10 rodin, 

bylo osloveno dalších 25 respondentů vybraných metodou snowball. Tato 

metoda nezajistila výzkumu rovnoměrné rozloţení respondentů do jednotlivých 

skupin, nicméně je dostatečné pro získání rámcového přehledu o komunitě. 

 

Vybraný vzorek přesídlenců zahrnuje celkem 4 rodiny přesídlené v letech 

1994-1997, tedy v první fázi přesídlování. Dále 13 rodin přesídlených v druhé 

polovině první přesídlovací vlny v letech 1998-2001 a celkem 10 rodin 

přesídlených v rámci dokončení přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007. 

Poměr respondentů v jednotlivých letech přesídlení zobrazuje graf. č. 1.  

 

Mimo zastoupení jednotlivých období přesídlování, byl vzorek krajanů 

koncipován tak, aby zahrnul krajany z různých zemí, kteří byli do programu 

zařazeni. Ve zkoumané skupině byly rodiny přesídlené přímo z Kazachstánu 

20 rodin (74,08%) i rodiny pocházející původně z Kazachstánu, nicméně do 

České republiky přesídlené z druhé země. Ve vzorku tak je i 6 rodin (22,22%) 

krajanů z Ruské federace a jedna rodina (3,70%) z Moldávie. U rodin, které 

nepřicestovaly z Kazachstánu, se ve všech případech jedná o krajany, kteří se 

rozhodli, ještě před začátkem přesídlovacích programů řešit svou 

neuspokojivou situaci samostatným přesídlením do jiné země. Rozloţení 

zkoumaného vzorku podle státní příslušnosti v době přesídlení zobrazuje 

graf č. 2. 
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 V rámci prvního přesídlení se do České republiky přistěhovalo celkem 785 osob a při 
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9.2. Motivace krajanů k  přesídlení 

 

V rámci dotazníkového šetření byly na důvody, které vedly krajany 

k přesídlení do České republiky, zaměřeny otázky č. 7 – 9, které vyzývaly 

krajany k vlastnímu zhodnocení důvodů, které je k tomuto stěţejnímu 

rozhodnutí vedly. V rámci terénního výzkumu se ukázalo, ţe pro krajany je 

velmi komplikované jednoduše formulovat důvody svého odchodu ze země . 

V dotazníku jim bylo nabídnuto celkem šest moţností, nicméně málo kdo byl 

schopen označit výhradně jeden důvod. Při rozhovorech s rodinami v rámci 

kvalitativní části výzkumu krajané často shrnovali své důvody do věty: „tam to 

není k žití“. Na dotazy poloţené v dotazníku odpovídali krajané velmi 

různorodě, nicméně nejčastější odpovědí bylo následování příbuzných (29,6%), 

coţ je odpověď nejčastěji zmiňovaná mezi účastníky dokončení přesídlení 

v roce 2007, kteří v té době měli jiţ většinu příbuzných a známých v České 

republice. Naopak odpověď jiné, která byla ve všech případech doplněna o 

důvod obava o budoucnost dětí (25,9%). Dále byly významné odpovědi 

ekonomické důvody (22,2%) a národnostní útlak (18,5%), coţ byla odpověď 

nejčastěji kombinovaná s ostatními. I při rozhovorech s krajany byla tato 

varianta často zmiňována, nicméně většina osobně navštívených krajanů 

uváděla, ţe se projevy útlaku osobně nesetkala, nebo velmi omezeně, nicméně 

všichni znali tyto případy z doslechu. Pouze jeden z dotazovaných zástupců 

rodin se rozhodnul pro odpověď obava o svou bezpečnost (3,7%), přičemţ 

v rozhovorech bylo k této otázce opakovaně zmiňováno, ţe situace dospělých 

nebyla tak důleţitá. Většina dospělých krajanů, se kterými byl veden rozhovor, 

tuto otázku komentovalo slovy: „Co my, prožili jsme tam celý život, tak bychom 

nějak dožili, ale pro děti tam není žádná budoucnost.“ Nikdo z krajanů neuvedl 

jako důvod odchodu do České republiky politické přesvědčení, coţ potvrzuje 

značnou apolitičnost této skupiny. Důvody odchodu do ČR zachycuje graf č. 3. 

 

Důleţitým faktorem, který vedl krajany k rozhodnutí opustit rodnou zemi, 

resp. zemi, do které se odstěhovali (v případě krajanů z Ruska a Moldávie), 

byla asistence českého státu, která krajanům byla poskytnuta. Na otázku 

„Rozhodli byste se opustit rodnou zemi i v případě, že by Vám ČR neposkytla 

pomoc?“ odpovědělo kladně 12 dotazovaných rodin a záporně pouze 5. 

Nerozhodně v této otázce reagovalo 10 dotazovaných rodin, jak ukazuje graf 

č. 4. Doplňkovou otázkou k  tomuto tématu byl dotaz na místo, kam by se 

krajané přestěhovali v případě, ţe by český stát pomoc neposkytoval. Na tuto 

otázku odpovědělo pouze 19 dotazovaných rodin. Odpovědi potvrdily trend 

odchodů krajanů do Ruska, neboť variantu do sousedního státu zvolilo 

15 dotazovaných rodin. Pouze 3 rodiny by se rozhodly pro přesídlení do České 

republiky a nikým z respondentů nebyla zvaţována moţnost řešit svou situaci 

přestěhováním v rámci Kazachstánu. Jedna rodina se rozhodla řešit svou 

situaci přestěhováním jinam, konkrétně do Moldávie (viz graf č. 5).  
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9.3. Situace krajanů před přesídlením  

 

Otázka ţivotních podmínek českých krajanů před přesídlením do České 

republiky je velmi těţko hodnotitelná. V dotazníku jsou této problematice 

věnovány otázky 10-12, které jsou zaměřeny na hmotné podmínky ţivota 

českých krajanů před přesídlením. Je velmi těţké zvolit objektivní kritéria, 

jelikoţ situace krajanů v zemi původu se velmi lišila podle místa pobytu. Jiné 

podmínky měli krajané ve městech a jiné na venkově. Krajané pocházející 

z venkova ve většině případů odpověděli, ţe neměli v domě příslušenství. 

Celkem se k této otázce negativně vyjádři lo 44,4% dotazovaných rodin. 

Podobná situace byla například v otázce vlastnictví telefonu, nicméně v tomto 

případě pozitivně odpovědělo 74,1%. Většina respondentů 88,9% byla vlastníky 

domu, či bytu, automobil vlastnilo 85,2% dotazovaných. Důleţitým faktorem, 

který měl podle krajanů, se kterými byly vedeny rozhovory, velký vliv na 

rozhodnutí opustit rodnou zemi, byla otázka zaměstnání, 

resp. nezaměstnanosti . Dotazovaní krajané, zastoupení hlavou rodiny, uvedli 

v 85,2%, ţe měli stálé zaměstnání, a pouze 14,8% krajanů stálé zaměstnání 

nemělo. Podrobně toto otázku zobrazuje graf č. 6.  

 

Dalším kritériem „hmotné“ situace krajanů před přesídlením je i moţnost 

cestovat na dovolenou, případně na zahraniční dovolenou. Tomuto tématu se 

věnují otázky č. 11 a 12. Zatím co 48,1% odpovědělo, ţe před přesídlením do 

ČR bylo minimálně jednou na dovolené, pouze 22,2% krajanů bylo na 

zahraniční dovolené. V rámci zahraničních dovolených pouze 14,8% krajanů 

navštívilo Českou republiku, a to i přes to, ţe většina z oslovených měla jiţ 

v České republice velkou část rodinných příslušníků, které se rozhodla 

následovat (viz graf č. 7 a 8). 

 

Z popisu jednotlivých majetkových (ekonomických) indikátorů i z otázky 

dovolených je zřejmé, ţe ekonomická situace velké části krajanů byla i před 

přesídlením dobré, jak sami účastníci rozhovorů přiznávali, doufali, ţe v České 

republice budou i ekonomicky silnější, nicméně uvědomovali si, co všechno za 

sebou zanechávají, ţe dosaţení podobné majetkové úrovně, jakou opustili, jim 

bude trvat delší dobu. Je třeba zdůraznit, ţe pro dokonalé srovnání by bylo 

vhodné zopakovat výše uvedené otázky i v době po přesídlení do ČR, nicméně 

je velmi komplikované určit, v jaké době po přesídlení by ekonomická situace 

krajanů mohla být posouzena tak, aby byla srovnatelná pro všechny krajany.  

 

 

9.4. Situace po přesídlení očima přesídlenců 

 

Míra integrace krajanů, tedy jejich situace v době po přesídlení do České 

republiky je velmi těţko měřitelný parametr. Míra integrace je velmi individuální 

záleţitost, která se liší nejenom mezi komunitami, ale i mezi rodinami či 
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dokonce mezi jednotlivými členy rodin. Obecně lze konstatovat, ţe vyšší míry 

integrace dosahují mladší osoby. Z praxe je známo, ţe nejsnazší začlenění do 

společnosti je u dětí předškolního věku, a s rostoucím věkem se zhoršuje. 

Nicméně při srovnání míry identifikace se s českou společností u krajanů 

vyššího věku a krajanů přesídlených do České republiky na hranici dospělosti, 

je běţné, ţe vyšší míra identifikace se objevuje u starších osob.  

 

V rámci dotazníkového šetření se oblastem souvisejícím s integrací věnují 

otázky 13 – 17 a doplňkově i otázky 2, 3, 5 a 6. Jedním z kritéri í, jímţ je moţno 

posuzovat míru integrace je ukotvení krajanů v rámci místa bydliště, tedy 

skutečnost, zda jsou přesídlenci spokojeni v místě, kde byli ubytováni po 

přistěhování do ČR, nebo zda mají aktivní snahu toto místo opustit. Porovnáním 

odpovědí na otázky č. 5 a 6, tedy dotazy na místo pobytu po příjezdu do ČR 

a současné místo pobytu bylo zjištěno, ţe mezi respondenty bylo 7 rodin, které 

místo trvalého bydliště změnily, jak vypovídá graf č. 9. Vzhledem k malému 

vzorku respondentů však není tento ukazatel příliš průkazný. Navíc zde 

vstupuje do procesu rozhodování respondentů i ekonomický faktor, tedy zda si 

rodina můţe dovolit, z finančních, či pracovních důvodů, změnit bydliště. 

 

Porovnáním odpovědí na otázku č. 2 - počet členů rodiny v době příjezdu  

a otázku č. 3 – současný počet členů rodiny byl zjištěn počet rodin, u kterých 

došlo od příjezdu k narození dětí. V širší informaci pro respondenty byla 

uvedena instrukce, ţe změny v počtu členů rodiny se týkají pouze rodiny tak, 

jak opouštěla zemi původu, a nezahrnují tedy přírůstky formou sňatků dětí, 

případně narození druhé vnoučat hlavy rodiny. Tímto srovnáním, jak ukazuje 

graf č. 10, bylo zjištěno, ţe u 6 rodin došlo k narození dítěte po příjezdu do 

České republiky. Při přímých rozhovorech s krajany bylo zjištěno, ţe se 

přírůstky v rodinách týkaly i osob ve věku přesahujícím 40 let, coţ není 

v krajanské komunitě zcela obvyklé. Tato skutečnost můţe souviset se 

získáním pocitu jistoty a bezpečí, který rodinám přesídlení přineslo, případně 

můţe být interpretováno jako součást procesu integrace, tedy zapouštění 

kořenů v novém prostředí. 

 

Vzhledem k individuálnímu charakteru integrace se dotazníkové šetření 

zaměři lo na osobní, v případě otázek 16 a 17 i pocitové, vnímání některých 

okolností spojených s procesem integrace. Zajímavé je zpětné hodnocení 

výsledků přesídlení. Otázka „Kdybyste věděli, jaký bude první rok po 

přestěhování, zapojili byste se opět?“ odpovídá nepřímo na dotaz, zda 

povaţujete své rozhodnutí za správné, jelikoţ bez ohledu na místo ubytování, 

na zaměstnání či rok přistěhování, se v prvním roce po přesídlení situace 

krajanů zhoršila. Odpovědělo-li 85,2% respondentů na tuto otázku kladně, je 

moţné předpokládat, ţe i přes počáteční nesnáze, povaţují své rozhodnutí za 

správné (graf č. 11). S touto otázkou přímo souvisel i následující dotaz na to, 

zda byla změna rodinné situace v prvním roce po přesídlení k  lepšímu či 
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horšímu. Na tuto otázku odpovědělo 70% respondentů tak, ţe se jejich situace 

zlepšila (graf č. 12), coţ účastníci kvalitativních rozhovorů hodnotili tak, ţe se 

jim zlepšil především standard bydlení [obrázek č. 6]. Dále v rozhovorech byl 

velmi kladně hodnocen fakt, ţe za zaměstnání byla pravidelně vyplácena mzda, 

coţ většina pohovorovaných krajanů před odjezdem z Kazachstánu dlouhou 

dobu nezaţila.  

 

Jedním z nejdůleţitějších indikátorů integrace jsou sociální kontakty. 

V dotazníku se této oblasti věnovala otázka č. 15, která zjišťovala, s kým udrţují 

krajané ve volném čase kontakt a jak často. Vyhodnocením tohoto dotazu se 

ukázalo, ţe potřeba sociálního kontaktu, bez ohledu na to s  kým, je pro všechny 

krajany velmi silná. Podle předpokladu se ukázalo, ţe velmi často kontakty 

udrţují krajané se svými příbuznými (92,6%) a s ostatními krajany (70,4%). 

Hlavním sdělením ve vztahu k integraci je fakt, ţe stejný počet dotazovaných, 

tedy 70,4%, uvedl, ţe velmi často udrţuje kontakty s rodilými Čechy. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit, ţe dotaz byl směřován na kontakty ve volném 

čase, tedy setkávání s lidmi, které si krajané mohou samostatně vybrat. Oblast 

sociálních kontaktů zobrazuje graf č. 13, který zahrnuje i ostatní moţnosti. Je 

otázkou, co někteří respondenti mysleli odpovědí jiné. Účastníci rozhovorů 

v této kategorii uváděli cizince, se kterými navázali bliţší vztah na pracovišti.  

 

Závěrečné dva dotazy byly zaměřeny na to, jak krajané cítí integrováni 

v rámci majoritní společnosti. V těchto otázkách reprezentovaných grafy č. 14 

a 15, sdělilo 96,3% respondentů, ţe se cítí v ČR doma. Na otázku zda se cítí 

vnímáni svým okolím jako plnohodnotní spoluobčané, se ve vzorku 

27 dotazovaných rodin s tímto pocitem ztotoţnilo pouze 70,4% respondentů. 

V kvalitativní části výzkumu, tedy v rozhovorech s krajany75, opakovaně 

zaznělo, ţe tento pocit je spojen se skutečností, ţe ne všichni dotazovaní 

přesídlenci jiţ získali české státní občanství a tudíţ, ţe tento pocit je navázán 

na omezení, která se českých státních občanů netýkají. 

 

 

                                                 
75

 Rozhovory byly vedeny se zástupci rodin označenými jako hlava rodiny, nicméně rozhovorům 
byli přítomni  i ostatní členové rodiny, tudíţ měly moţnost zaznít názory celkem 14 osob ve 

věkovém rozpět í 14 – 71 let.  
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Závěry a doporučení 

 

V úvodu byly poloţeny základní výzkumné otázky, na něţ měla tato práce 

nalézt odpověď. Na otázku „Jaké důvody vedly krajany k rozhodnutí opustit 

Kazachstán a přestěhovat se do České republiky?“ odpovědělo dotazníkové 

šetření tak, ţe důleţitou motivací byla potřeba následovat své příbuzné, 

v kombinaci se snahou zabezpečit budoucnost dětí a ekonomická situace rodin. 

Z dotazů vyplynulo, ţe ekonomické hledisko nebylo hlavní, jelikoţ většina 

dotazovaných přesídlenců neměla před odchodem z Kazachstánu závaţné 

ekonomické problémy. 

 

Na otázku „Do jaké míry byla motivací tohoto rozhodnutí [rozhodnutí 

přesídlit do ČR – pozn. autor] nabídka pomoci ze strany českého státu?“ byla 

odpověď jednoznačně ve prospěch domněnky, ţe pomoc ze strany státu byla 

pro rozhodování krajanů klíčovou. Nicméně je třeba zdůraznit, jak šetření 

ukázalo, ţe významná část krajanů byla připravena řešit svou neutěšenou 

situací přestěhováním do jiného státu, nicméně bez pomoci České republiky by 

zvoli li stát sousední, tedy Ruskou federaci.  

 

Třetí otázka „Jak úspěšná je integrace přesídlených krajanů v České 

republice?“ byla zodpovězena na základě vlastního vnímání míry integrace 

samotnými respondenty. Výzkum ukázal, ţe přesídlenci se v drtivé většině cítí 

v České republice doma a ve většině případů se domnívají, ţe i majorita je 

vnímá jako plnohodnotné spoluobčany. Z dotazování směřujícího na indikátory 

spojené s integrací lze odvodit, ţe krajané, minimálně dotazovaní krajané,  jsou 

v ČR úspěšně integrováni, se svým rozhodnutím přesídlit se jsou spokojeni 

a svého rozhodnutí přesídlit se nelitují. 

 

Přesídlení krajanů bylo zcela mimořádnou aktivitou v rámci české imigrační 

politiky. Jednalo se o první případ řízené imigrace, který se po roce 1990 

uskutečnil. Na rozdíl od všech podobných aktivit, které v posledních letech 

Česká republika realizovala, bylo přesídlení krajanů zaloţeno čistě na 

národnostním principu. To byl také důvod, proč byl tento program častokrát 

kritizován právními puristy a proč nikdy nedošlo k  legislativnímu zakotvení 

postavení krajanů. Hlavní námitkou bylo, ţe na národnostním principu dochází 

ke zvýhodňování jedné, velmi úzké skupiny cizinců. Přestoţe usnesení vlády 

č. 72/1996 deklaruje zájem České republiky umoţnit krajanům přesídlení, fakt, 

ţe nedošlo k legislativnímu zakotvení práv krajanů, způsobil stav, kdy 

docházelo k diskriminaci i mezi krajany samotnými. Programy přesídlení 

krajanů byly vţdy zaměřeny na krajany v konkrétní oblasti76 a krajané 

                                                 
76

 Ukrajina (Korosteňský a Malínský rajon) a Bělorusko (Gomel a okolí) v letech 1990-1993 

a Kazachstán v letech 1994-2007 
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z ostatních lokalit, ačkoliv často ţili ve stejně neutěšených podmínkách, byli 

z přesídlení vyloučeni. 

„Česká republika považuje za svou prioritu pomoc českým krajanům přímo 

v zemích původu. Prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí dochází 

k podpoře činnosti krajanských sdružení a rozvoji lokalit, kde krajané žijí.“77 

Z tohoto stanoviska vyplývá, ţe další organizované přesídlení, nedojde-li 

k nějaké mimořádné události, která by krajany přímo ohrozila, nelze očekávat. 

Nicméně i nadále trvá příliv krajanů z komunit v Rumunsku, Rusku, Moldávii 

a na Ukrajině, kterým český stát nenabízí ţádnou asistenci, pouze je 

zvýhodňuje – na základě gentlemanských dohod – při podání ţádostí o trvalý 

pobyt.  

 

Vzhledem k tomu, ţe krajané, a provedený výzkum to potvrzuje, jsou 

z hlediska integrace vhodnou cílovou skupinou, bylo by logické, aby jim byly pro 

příchod do České republiky vytvářeny státem vhodné podmínky. Řada 

krajanských komunit, které jsou z hlediska imigrace do ČR svými počty 

významné, se ocitla v Evropské unii, jedná se o pomoc především pro krajany 

v postsovětských republikách, kteří patří mezi ekonomicky slabší a zároveň jsou 

často limitováni velkými vzdálenostmi od ČR i od jejích diplomatických misí, 

které by jim mohly pomoc poskytnout. Z tohoto důvodu by bylo vhodné , bude-li 

mít ČR i nadále o své krajany v zahraničí zájem, vytvořit vhodný legislativní 

rámec pro jejich přistěhovalectví.  

 

Na krajanské komunitě z Kazachstánu se ukázalo, ţe motivací k odchodu 

ze země původu nejsou pouze ekonomické důvody, ale častěji potřeba 

následovat své příbuzné a řešit tak, kromě rozdělení rodin, situaci, která vzniká 

oslabováním krajanských komunit. Odchodem krajanů z Kazachstánu, jak se 

ukázalo v kvalitativní části výzkumu, docházelo k personálnímu oslabování 

krajanské komunity v Aktjubinské oblasti, coţ s sebou neslo, mimo jiné větší 

pocit osobního ohroţení. Zároveň bylo oslabování komunity spojeno se 

zhoršováním se postavení krajanského sdruţení, které odlivem členů ztrácelo 

ekonomickou sílu i význam mezi menšinami v oblasti, a tím přicházelo 

o podporu, která mu byla v počátcích jeho existence poskytována ze strany 

kazašského státu78. Z toho důvodu se jeví podpora krajanských komunit jako 

nezbytná. Otázkou je, jak vhodným řešením je snaha stabilizovat české krajany 

v zemích původu, která je ústřední aktivitou v rámci činností zajišťovaných 

Ministerstvem zahraničních věcí. Vhledem k  velkému integračnímu potenciálu 

krajanů by bylo spíše moţno doporučit vytvoření vhodného legislativního rámce 

pro legalizaci pobytu krajanů v České republice. Bylo by tím krajanům dáno 

                                                 
77

 Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D. (zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí pro otázky 

krajanů), v osobním rozhovoru s autorem, 24. března 2011 
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 např. nárok na prostory v „Domě národnostních menšin“, poskytování prostor pro výuku 
českého jazyka apod. V reálném ţivotě se oslabování komunity projevilo i v omezení 

ruskojazyčné výuky na jedenáctileté škole v Borodinovce.  
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právo vlastní volby, zda svůj vztah k  českému národu projeví propagací češství 

ve svém nativním prostředí, nebo zda se rozhodnou uzavřít kruh přesídlení 

a vrátit se zpět do země předků. 

 

 

Summary 

 

The bachelor thesis is focused on the specific group of immigrants, so 

called foreigners with proved Czech descent who live abroad, simplified term is 

„compatriots“. It is specifically focused on the community of the compatriots 

from Kazakhstan. 

 

The first part of the thesis aims at the history of the Czech settlement 

in Kazakhstan from the period of the departure of the first immigrants from the 

Czech lands to the Tsarist Russia, during their settlement in the Ukraine, 

in Bessarabia to the formation of Czech village and establishing the Czech 

minority in Kazakhstan. Then the part focused on the return of the Czech 

compatriots into so called „old country“ follows. This part consists of the general 

survey of realized relocations of compatriots organized by state. The relocations 

of the compatriots from Kazakhstan after the year 1993 are described in detail, 

including the aspect of integration of the relocated compatriots. In connection 

with the question of integration the most often used strategies of integration, 

which were identified in the community, are described. 

 

The second part of the thesis is based on evaluation of questionnaire 

research which was realized in the community of compatriots in the spring 

2011. This research, which was amended by qualitative study realized at the 

same time among the compatriots in the Czech Republic, revealed that the 

most important motivation for leaving Kazakhstan was the need to follow 

relatives, then effort to guarantee better future for chi ldren. Economic reasons, 

which are often ascribed to the relocation, were put to the third place. At the 

same time it was found out that the relocated compatriots mostly feel being at 

home in the Czech Republic and they are convinced that even the majority 

community consider them equal part of the society. This can be considered to 

be the proof of success of the programmes of relocation of the compatriots from 

Kazakhstan. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

 
D O T A Z N Í K 

(vyplní „hlava“ rodiny) 

 
1. Země původu: 

2. Počet členů rodiny v době příjezdu: 

3. Současný počet členů rodiny: 

4. Rok příjezdu do ČR: 

5. Místo pobytu po příjezdu (obec): 

6. Současné místo pobytu (obec): 

 
7. Jaké důvody Vás vedly k přesídlení do České republiky? 

a. Ekonomické důvody 
b. Následování příbuzných 
c. Národnostní útlak 
d. Politické přesvědčení 
e. Obava o svou bezpečnost 
f. jiný (jaký): 

 
8. Rozhodli byste se opustit rodnou zemi i v případě, ţe by Vám ČR neposkytla 

pomoc? 
a. Ano 
b. Ne 
c. Nevím 

 
9. Pakliţe ano, kam byste se odstěhovali? 

a. Jinam v rámci rodné země 
b. Do sousedního státu (kterého) 
c. Do ČR 
d. Jinam (kam) 

 
10. Jaká byla situace Vaší rodiny před odchodem z Kazachstánu? 

a. Měl/a jsem stálou práci     ANO x NE 
b. Měl/a jsem vlastní firmu, podnikal/a jsem   ANO x NE 
c. Pracoval/a jsem pouze příleţitostně (brigády apod.) ANO x NE 
d. Byl/a jsem nezaměstnaný/á     ANO x NE 
e. Měl/a jsem vlastní byt/dům      ANO x NE 
f. Měl/a jsem vlastní pozemek, či jinou nemovitost   ANO x NE 
g. Měl/a jsem příslušenství (WC, koupelna) v bytě/domě ANO x NE 
h. Měl/a jsem automobil      ANO x NE 
i. Měl/a jsem telefon       ANO x NE 
j. Měl/a jsem mobilní telefon      ANO x NE 
k. Měl/a jsem osobní počítač      ANO x NE 

 
11. Cestoval/a jste před přesídlením alespoň jednou:  

a. Na dovolenou v rámci země původu   ANO x NE 
b. Na zahraniční dovolenou     ANO x NE 
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12. Navštívil/a jste před přesídlením ČR 
a. Ano 
b. Ne 

 
13. Kdybyste věděl/a jaký bude Váš ţivot první rok po přestěhování v ČR, rozhodl/a 

byste se pro zapojení do programu znovu? 
a. Ano 
b. Ne  
c. Nevím 

 
14. Po příchodu do ČR se v průběhu prvního roku má situace, ve srovnání se 

stavem před stěhováním: 
a. Zlepšila 
b. Zhoršila 
c. Stejná 

 
15. Ve volném čase udrţujete kontakty s: 

(1- vůbec, 2-velmi málo, 3-občas /1x  za 1-2 měsíce/, 4-často, 5-několikrát týdně až denně) 
 

 Vůbec  Často 

a. Krajany – příbuznými   1 2 3 4 5 

b. Krajany – přáteli   1 2 3 4 5 

c. Rodilými Čechy   1 2 3 4 5 

d. Jinými     1 2 3 4 5 

 
16. Cítíte se v České republice doma? 

a. Ano 
b. Ne 
c. Nevím 

 
17. Cítíte, ţe Vás Vaše okolí vnímá jako plnohodnotné spoluobčany?  

a. Ano 
b. Ne 
c. Nejsem schopen/schopna posoudit 
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Příloha č. 2: Rok příjezdu do ČR (Graf č. 1) 

 
Zdroj: Autor 

 

Příloha č. 3: Země původu (Graf č. 2) 

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 4: Jaké důvody Vás vedly k přesídlení do ČR (Graf č. 3) 

 
Zdroj: Autor 

 
 

Příloha č. 5: Rozhodli byste se opustit rodnou zemi (…) (Graf č. 4)  

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 6: Kam byste se odstěhovali (…) (Graf č. 5)  

 
Zdroj: Autor 

 
 
Příloha č. 7: Jaká byla situace Vaší rodiny před odchodem z  Kazachstánu 

(Graf č. 6) 

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 8: Cestoval/a jste před přesídlením alespoň jednou (Graf č. 7)  

 
Zdroj: Autor 

 
 
Příloha č. 9: Navštívil/a jste před přesídlením ČR? (Graf č. 8)  

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 10: Změna bydliště od příjezdu do ČR (Graf č. 9)  

Zdroj: Autor 
 

 
Příloha č. 11: Přírůstky v rodinách (Graf č. 10) 

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 12: Kdybyste věděl/a jaký bude Váš život (…) (Graf č. 11)  

 
Zdroj: Autor 

 
 
Příloha č. 13: Po příchodu do ČR se v průběhu prvního roku má situace 

(…) (Graf č. 12) 

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 14: Ve volném čase udržujete kontakty s… (Graf č. 13)  

 
Zdroj: Autor 

 
Příloha č. 15: Cítíte se v České republice doma? (Graf č. 14) 

 
Zdroj: Autor 
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Příloha č. 16: Cítíte, že Vás okolí vnímá jako plnohodnotné spoluobčany? 

(Graf č. 15) 

 
Zdroj: Autor 
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Otázka č. 17:
Cítíte, že Vás Vaše okolí vnímá jako plnohodnotné spoluobčany?
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Příloha č. 17: Úvodní strany stanov Kulturně osvětového centra Čechů 

(Obrázek č. 1) 

 
Zdroj: Archiv autora 

 

 
Příloha č. 18: Dopis rodiny Jurie Vladimiroviče Čižikova - Tyto dopisy 

slouţily jako podklad pro přesídlení krajanů z ruské Meščerjakovky (rodáků 

z Borodinovky) v roce 2000  
(Obrázek č. 2)

 
Zdroj: Archiv autora  
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Příloha č. 19: Celkový pohled na Borodinovku (Obrázek č. 3) 

 
Foto: Autor, 2006 

 
Příloha č. 20: Celkový pohled na Atjubinsk (Obrázek č. 4) 

 
Foto: Autor, 2007 
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Příloha č. 21: Celkový pohled na Meščerjakovku (Obrázek č. 5) 

 
Foto: Autor, 1999 
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Příloha č. 22: Bydliště rodiny „Č“ (Obrázek č. 6) 

 
Borodinovka 

do r. 1993 
Foto: Autor, 2006 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Meščerjakovka  

1994-2000 
Foto: Autor, 1999 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Česká republika  

od r. 2000 
Foto: Autor, 2004 
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